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’Εσχάτως έγένοντο σπουδαιόταται δόκιμα1. τού 
πηδαλιοχουμίνου αεροστάτου « Σάντος- Δυμδν » 
έν μεσοις Παρισίοις, ούτινος, ώς γνωστόν, ό εφευ
ρέτης είναι ό Σάντος-Δυμδν, καταγινόμενος πρό 
πολλών έτών είς τό ζήτημα τοΰτο. Τό νέον τοΰτο 
αερόστατου έξετέλεσεν έπί δύο ημέρας κατά σει
ράν τδ ταξείδιον άπο τοΰ πάρκου. Saiab-ClOild 
μετ’ επιστροφής,περικάμψαν τόν πύργον τοΰ “At- 
φελ. Ό είκοσιοκταέτης αύτοΰ μηχανικός και ε
φευρέτης άπεπειράθη να λύση τό πρόβλημα τής 
πηδαλιουχήσεως όριστικώς, βασιζόμενος καί εμ— 
πνεόμενος εκ τών έργων τών προγενεστέρων του 
καί ιδίως έπί τών αρχών τοΰ Η. Giffard καί τών 
αποτελεσμάτων,τών έπιτευχθέντων διά τών πει
ραμάτων τοΰ Renars καί Krebs. Ό κύριος οΰτος 
έφαντάσθη, οποίας εκδουλεύσεις ήδύναντο νά 
παρέξωσιν εις τήν αεροναυτικήν αί διά πετρελαίου 
κινητήριοι μηχαναί, αΐτινες είσίν - έλαφραί καί 
ίσχυραί συγχρόνως, ώς γίνεται χρήσις διά τά 
αυτοκίνητα, τοΰ τύπου «Dion Bouton».

Την 18 Σεπτεμβρίου τοΰ 1898 κατεσκεύασε 
τόν «Σάντος-Δυμδν» κινούμενου ύπδ μηχανής του 
άνωτέρου είδους κάί έκτοτε δέν έπαυσε νά πει- 
ραται καί νά τελειοποιή τδ σύστημα τοΰ άερο- 
δρόμωνός του, οστις έπετέλεσε κατ ’ αύτάς ανδρα
γαθήματα, ατινα «κίνησαν τδ παγκόσμιον ενδια
φέρον.

"Εχει κιλυνδρικδν σχήμα, άπολήγον εκατέρω
θεν είς αίχμάς, μήκους 34 και ογκου 550 κυβι
κών μέτρων, δέκα δέ ύπ ’ αυτό μίτρα κρέμα- 
ται επιμήκης τρόπις, έν ή κεϊται κινητήρ 16 
ίππων. Ή αποθήκη τοΰ οινοπνεύματος καί μικρά 
έδρα έκ ψιάθου διά τδν αεροναύτην είναι στρεπτή 
περί στερεόν άξωνα, διά νά εύρίσκωνται πάντοτε 
έν όριζοντία θέσει. Κινείται δέ δι ’ έλικος, καί τδ 

πηδάλιον εύρίσκεται μεταξύ τής τρόοπιδος καί τοΰ 
αεροστάτου.

Πρδ 20 ήμερων περί τήν 3ην πρωινήν ώραν 
ό Σάντος Δυμδν άνήρχετο διά πρώτην φοράν, 
έν τφ πέμπτφ αύτοΰ άιροστάτω, έκ τοΰ άλσους 
Aero Club έν Saint-Cloud καί ύπερεπήδα τόν 
Σηκουάνα, συγκρατούμενος διά σχοινιών ύπό τών 
εργατών του, μέχρι τοΰ ιπποδρομίου τοΰ Long- 
champs.

Έκείθεν ήοχισε νά ΐπταται έλευθέρως ε:'ς ύ
ψος 150 εως 200 μέτρων καί έξετίλεσε πεντά- 
κις ή εξάκις τόν γΰρον τοΰ άπεράντου στίβου, 
είτα έκαμε -τόν ιγΰρον τοΰ δάσους, έπανελθών ά- 
κριβώς εις τδ σημεϊον τής άνάχωρήσεως.

Τέλος ένθαρρυνθείς έκ τής έπιτυ;χίας ταύτης, 
διηυθύνθη περί τήν Ί π. μ. ώραν πρός τδν πύρ
γον τοΰ *Αϊφφελ· άλλά φθάσας άνωθι τοΰ κήπου 
τοΰ Κεραμεικοΰ ήναγκάσθη νά κατέλθηΐνα διόρ
θωση μικράν βλάβην τοΰ πηδαλίου του. Άνα- 
χωρήσας έκ νέου, έπανελάμβανε δίς τόν γΰρον τού 
πύργου τοΰ "Αϊφφελ καί έπανήρχετο είς Saint- 
Cloud, άνευ ούδενδο δυστυχήματος, μετ ’ άερο- 
πλίίαν διαρκέσασαν υπέρ τήν ώραν.

Τήν έπαύριον 13 ’Ιουλίου ό «Σάντος Δυμδν» 
έπανήρχιζε τάς δοκιμάς του, αΐτινες τήν φοράν 
ταύτην είχον χαρακτήρα επίσημον καί επιτροπή 
τοΰ Aero-Club έμελλε νά χρονομετρήση τήν δι
άρκειαν τοΰ περίπλου, ίνα άποφανθή, εάν ούτος 
έξετελέσθη εν τφ χρονικφ διαστήματι, τφ ορι- 
σθέντι διά τό βραβεΐον τών 100,000, τδ κατατε- 
θέν ύπδ τοΰ κ. Henry Deutsch de la Meurthe 
χάριν τοΰ αεροναύτου, οστις θά άνεχώρει έκ 
Saint-Cloud, θά παρέκαμπτε τδν πύργον τοΰ 
*Αϊφελ καί θά επανέκαμπτεν είς Saint-Cloud 
έντός τριάκοντα λεπτών τής ώρας.

Είς τάς 6 καί 1 )4 τής πρωίας τώ άερόστατον 
ίξήλθε τοΰ νεωρείον μετά έν τέιταρτον ό κ. 
«Σάντος Δυμδν» μόνον μέ τδ ύπιοκάμισον καί 
μίαν ψάθαν έξεκίνησε, διευθυνθείς κατ’ ευθείαν 
πρός τδν πύργον ισχυρά πρωινή αύρρα ήνάγκασεν 
αύτόν νά διαγράψη μεγάλην καμπύλην' καθ’ 
οδόν δέή μηχανή εξηντλημένη έκ τής προηγόυμέ-
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νης οοχιμη; επχθε μικράν βλάβην εΐς ενα τών 4 
αυτής κυλίνδρων, ώστε έργαζομίνη δια τών ύπο- 
λειπομένων 3 ,δέν.εδιδε την. κεκανονίσμΐνην ώθη- 
σιν. 'Ενεκα τών λόγων τούτων ό διάπλους έξε- 
τελέσθη.έντδς 40 πρώτων λεπτών καί.δταν τό 
αερόστατο* εύρίθη εις τήν αφετηρίαν, υπέρ τό 
πάρκο* τοΰ Aero Club, τό ύψος ήτο υπερβολικόν 
και δεα τοΰτο ό Δυμόν οιηυθύνθη προς τό Long· 
channps, δτε μετά τήν διάβασιν του Σηκουάνα, 
ό κινητήρ σταματγ αίφνης, ώστε ό Δυμόν δέν 
είχε παρά νά κατέλθη. ’Εν τφ μεταξύ όμως ό 
αήρ παρίσυρεν αυτόν μέχρι τών κτημάτων τοϋ 
Rothschild, ινα δέ μή παρασυρθή καί περαιτέρω 
υπέρ τούς Παρισίους, έξεκένωσε τήν σφαίραν 
του καί κατήλθιν εκεί.

Τό αερόστατο* ούδέν επαθε καί ή επιτυχία έν 
πρώτη μελλούση δοκιμή έθεωρειτο πλέον ή βέ
βαια ύπ’ αύτοΰ καί ύπό τής επιτροπής. Έν τφ 
μεταξύ ό Σάντος Δυμόν ήσχολήθη ν’ άσφαλίση 
τήν κανονικήν λειτουργίαν τών διαφόρων οργά
νων τοΰ αεροστάτου αύτοΰ, ϊνα έπεκτείνη τήν 
ακτίνα τής ένεργείας.

Τήν δέ παρελθοΰσα» εβδομάδα ανυψωθείς έκ 
νέου έ* Παρισίοις ενώπιον πολυπληθεστάτου κό
σμου, κατώρθωσεν άνευ κωλύματος τίνος νά έκ- 
τελέσγ, τούς, άπαιτουμένους δρους, οιελθών έπι- 
τυχώς τόν πύργον τοΰ “Αιφελ καί έπιστρέψας 
εΐς το σημειον τής άναχωρήσεως σώος καί αβλα
βής μετά τοΰ αεροστάτου, έν διαστήματι μικρό- 
τέρφ τώ* τριάκοντα λεπτών τής ώρας. Ουτω τό 
ζήτημα τής πηοαλιουχήσεω; τοΰ αεροστάτου ε- 
λύθη όριστικώς, ώς φαίνεται, ύπό τόϋ Γάλλου 
Σάντος-Δυμόν καί ήδη άπας ό επιστημονικός 
κόσμος καί μή αναμένει μετ’ αγωνίας τήν εφαρ
μογήν αύτοΰ.

Τό αερόστατο* τοΰ κ. Σάντος-Δυμόν έχει 
μήκος 34 μέτρων καί σχήμα σιγάρου, τό δέ σκά
φος (διαμέρισμα τών επιβατών) καί τά εξαρτή
ματα τούτου, είσί κατασκευασμένα έκ ξύλου 
βαμ.βού. Τδ δλον δέ μηχάνημα κινείται υπό έ- 
λικος, φέροντος δύο βραχίονας 3 μέτρων ύψους 
καί κινείται διά κίνητήρος τροφοδοτουμένου διά 
πετρελαίου δυνάμεω: 16 ίππων. *Ανωθι τοΰ ε- 
λικος τούτου, στρεφομένου διακοσιάκις κατά λε
πτό* τ ής ώρας, κεΐται τό πηδάλιο*, συνιστάμε- 
νον εν. μικρού τριγωνοειοοΰς Ιστίου.

Φ. Π.

Η ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διάνά γράφη τις καλώς; τήννεωτέραν Ελ
ληνικήν, την άλλως καλουμένην γλώσσαν τών 
λογιών, πρέπει νά γινώσκη κατά βάθος τήν 
άρχαίαν, νά φιλοσοφή έπί τής γραμματικής

καί τοϋ συντακτικού και νά εχη έμφυτον τοϋ 
καλού τό συναίσθημα. ·

Πρέπει νά προσεχή εις τήν αρμονίαν τών 
περιόδων, διά τής ποικιλίας τών φωνηέντων 
και των τόνων, νά χειραγωγήται ύπό κανό
νων, μάλλον καλλιτεχνικών προς παραγωγήν 
γλωσσικής ή μάλλον μουσικής αρμονίας έν 
τή απαγγελία, έκδηλούσης τό ,προσήκον αί
σθημα καί τάς ιδέας ςωηοότερσν, ν ’ άποφεύ
γη δέ βράσεις άήθεις, έπιτετηδευμένας καί 
σχολαστικός.

Αί περίοδοι εστωσαν σύντομοι, ανάλογοι 
προς τό εΐδος τοϋ λόγου, μή έπισκοτιξόμεναι 
δέ έκ τής συνεστραμένης συντάξεως καί- τής 
περιόδου τό άτελεύτητον

Βάσεις τής νεωτέρας γλώσσης εστωσαν ή 
άπλότης, ή αφέλεια, τό εύηχον, τό γοργόν, 
τό εύπρόφερτον καί έπί τής έκψράσεως παθών 
ζωηρών,. ή χρήσις Τ(^ν οχημάτων τών ρητο
ρικών, τής έπαναλήψεως τού πλατυσμού, τής 
άντιθέσεως, τής άποστοφής, τής έρωτήσεως 
και τής έν τή συντάξει ποικιλίας, ήτις άγαπά 
τά πόρισα, τά ισόκωλα καί τά όμοιοτέλεύτα.

Πολλήν προσοχήν πρέπει νά έχη ό γρα
φών, προκειμένου περί τονισμού. Άποφεύ- 
γων τήν χρήσιν τής παραληγούσης έν τώ τέ- 
λει τών περιόδων ιδίως, δημιουργεί γοργότη- 
τα καί αρμονίαν.

'Ομοίως έν τή χρήσει τών λέξεων πρέπει 
νά προτιμά τάς εύηχους, τάς έχούσας ύγρά 
σύμφωνα και ποικιλίαν φωνών, νά άποφεύγη 
δέ τάς μακράς καί πολυσυνθέτους, αίτιτες 
είναι δυσπρόφερτοι καί δύσκαμπτοι.

’Αλλά προ πάντων οφείλει νά καταπολεμή 
τόν ιωτακισμόν, τόν έξασθενούντα καί άσχη- 
μίζοντα έλεεινώς τήν νεοελληνικήν, πλήτ- 
τοντα δέ τήν ακοήν,παρεισάγων εΰφυώς, φυ- 
σικώς, έπιχαρίτως. έναρμονίως τούς γραμμα
τικούς ρύπους τής γλώσσης τού λαού, ων ή 
καταγωγή, προελθοΰσα έκ τού συναισθήματος 
τού καλού, ανέρχεται εΐς τούς προ Χριστού 
αιώνας, ώς δυνάμεθα νά διαγνώσωμεν είς τούς 
ερωτικούς συγγραφείς τής ’Αλεξανδρινής έπο- 
χής καί τάς 'Αγίας Γραφάς, αλλά καί εις τούς 
συγγραφείς τής εποχής τοΰ Περικλέους, τόν 
Ίσοκράτην, τόν Λυσίαν, τόν Αίσχίνην, τόν 
Δηροσθένην καί τόν Πλάτωνα.

Ας άποφεύγη λ. χ. τήν τροπήν τοΰ η εΐς 
ω έν τή ύποτακτική. γράφων νά λ έ γ ετ ε,. νά 
εχετε, νά δύναται, νά δηλοΰται, αντί 
νά λέγητε, νά Ιχητβ, νά δύνηται, νά 
δηλώται.

Άς άποφεύγη έν τώ παρακειμένωτόν ανα
διπλασιασμόν.

Έντώ άορίστω τής προστακτικής άντί φα- 
ντάσθητι, καθέσθητι καί άλλων πολ

λών έμετικών, άς γράφη φ α ν τ ά σ ου, κά- 
θησέ κ.τ.λ.

’Αντί τού έλαόον καί εΐπον και άλ
λων τοιούτων παρατατικών καί άορίστων,δέον 
νά γράφη, επομένου συμφώνου, είπα καί 
ελαία.

Έν τή προστακτική προσεχών εΐς τήν αρ
μονίαν, άς γράφη, επομένου συμφώνου, πρό
σεξε, άκουσε. κήρυξε, λάληοε, άντί 
τού πρόσεξον, άκουσον. κήρυξον. λάλησον.

Άς άπέχεται έπιμελώς τών είς μι ρημά
των, μεταχειριξόμενος άντί τούτων εύφωνα 
βαρύτονα τής δημοτικής μορφής’ ήτοι αντί 
τού ε ίμ ί, είμαι, άντί τον τίθημι, θέτω, 
άντί τοΰ δει κ ν u μ ι, δεΐχνωήοεικνύω, 
άντί τοΰ ίστημι, ίσταμαι ή στέκω, 
αντί τού άφ ΐ η μ ι, ά φ I ν ω.

Ύπάρχουσιν ονόματα καί ρήματα κακόηχα 
είς τινας πτώσεις ή χρόνους, εύηχα δέ είς 
άλλους καί άλλα άντικατασταθέντα or' άλ
λων λέξεων, έκφραξουσών όμοίαν έννοιαν.

Τό λυπώ, λυπείς, λυπεί άντικατέσ- 
τησεν ό ελληνικός λαός διά τού πικραίνω, 
π ι κ ρ α ί ν ε ι ς, πικραίνει άπ’ αυτής τής 
’Αλεξανδρινής εποχής καί τό ποιώ, έχον 
όμοίαν κακοφωνίαν ιωτακισμού εΐς διαφόρους 
χρόνους και διάφορα πρόσωπα, αντικατέσ
τησε διά τού κά μ ν ω.

Έτι καί σήμερον ,,τό ποιώ αφόρηταν, είναι 
διά τήν κακοφωνίαν έν τώ μέλλοντι καί τώ 
μέσω μέλλοντι, τουτέατι νά ποίηση, νά 
π ο ι ή σ η τ α ι, εΰφωνότατον δέ έν τώ ποιώ 
π ο ι ώ ν, έ π ο ί η σ ε ν. 'Ομοίως ή λέξις ό 
υιός, είναι άφόρητος καί σχεδόν απρόφερτος 
έν τή ονομαστική τού πληθυντικού οί υιοί, 
εύφωνος δέ έν ταΐς άλλαις πτωσεσιν υιός, 
u ί ώ, u ί ώ ν, υ ί ο ύ ς.

Τά ονόματα Άρτα, X ρ η σ τ ί ν α, 
Ρουμπίνα, Δημητσάνα, Φού
στα καί άλλα όμοια δέν πρέπει νά τρέπω- 
σιν έν τή γενική τό α είς η, ουδέ νά γρά- 
φωνται έν τή όνομαστική X ρ η σ τ ί ν η, 
Ρουμπινή, Δημητσάνη, διότι 
αϋξάνουσι άφορήτως τόν έν ιή γλώαση ΐω 
τοκισμόν.

Έν τέλει, πάσα λέξις περιέχουσα πολλά- 
κις τό φωνήεν ι είνε κακόηχος καί ασθενής, 
καί πρέπει ν ’ άποφεύγεται υπό τοϋ γράφον- 
τος· διά τόν λόγον δέ τούτον τά ούσιαστικά 
άφηρημένα εΤνε άδόκιμα ώς κακόηχα, άνάγκη 
δέ νά άντικαθίστανται πολλάκις δι ’ ουδετέ
ρων ώς εύηχων, ιδίως δέ ούδετέρων ρημα
τικών.

Ή άντωνυμία μοι έν δοτική καί ή αντω
νυμία ύ μεΐς εινε άληθής λύμη τής νεοελ
ληνικής, αφόρητος δέ έν τή προφορά

Αισθάνεται τις εμετόν λόγων ή γράφων 

Κύριέ μοι, είπες, νά μοί πο ίησης, 
άντί Κύριέ μου, νά μοΰ είπης,νά μο<ΰ κόμης, 
νά μοΰ δώσης κ.τ.λ., άντί τού ύμεΐς, 
τοΰ δυσδιάκριτου, προς τοΐς άλλοις τό ίσχυ 
ρόν καί τό ευδιάκριτου τό σείς καί σάς.

'Ομοίως ή λέξις γυ-νή έν τή όνομαστική 
δέν ΰποφέρεται καί κοθείς ευχαρίστως γράφει 
ή προφέρει άντί τ.οΰ ή γυνή μου τό εύφω· 
νότατον ή γ υ * αΐκά.μ ο υ. Έχομεν καί άλλα 
πολλά νά παρατηρήσωμεύ επί τής νεοελλη
νικής, άλλ ’ άναόάλλομεν ταΰτ.α. εΐς προσεχή 
δημοσίευσιν. .■-Ά.ν-ί

Η ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Παρά τοϋ έν Έπιδαϋρω εφόρου τών Αρχαιοτήτων 
κ. ’Ηλιοπούλον έλαύορεν τήν έξής έπιότολήν, 
ην ευχαρίστως διιμοόιεύομεν ye μικρόν βπμεί· 
ωόίν μας έν τέλει.

ΦίΛι χ. SitvOiria.

’Αφού εύχαριστήσω ύμάς διά τήν περί έμοϋ 
εύφημον μνείαν, έπ·.τρεψατέ μοι, προκιιμίνου 
περί τοΰ έν τφ προηγουμίνφ φύλλφ σημοσιεύ- 
ματός σας, διά τήν έκδρομήν τον «Πειραϊκοΰ 
'Ομίλου», να παρατηρήσω, ύμΐν τά έξής’

Άπό πολλών πΛρ,άηή^τάϊΑέ’-ύνδίΐφό^ς,;· J ^:· 
δημοσαύμασιν, ασύγγνωστες παρεξήγησής τινών, 
συγχεύντων τσπσγραφικώς ΐστσρεκώς και γεωγρα
φικός μερικά πράγματα.

Περί τούτου αλλαχού ποιησάμε-.ος λόγςν, α
πλώς υπομιμνήσκω ήδη, δτι τό «'Ιερόν τού ’Α
σκληπιού» δέν είναι φυσικά μ.όνος ό ναός — ένθα 
καί τό χρυσελεφάντινου άγαλμα—^άλλ ’ άπας ό 
χώρος, ό τήν πληθώραν τώ* οίκβδομημείτω* πε
ριλαμβάνω»’ τούτο άλλως τε κοινό» καίί στερεό
τυπο* τυγχάνει.

Τό Ιερόν δέ τοΰτο ανήκει τή Έπιδαύρω, 
εσχάτως δέ άγνοιας ίδιο» είναι—ώ; τελευταίως 
έπ’ εύκαιρίφ τών <ν Ναυπλίφ εορτών—νά ανα
γράφονται «αί αρχαιότητες τοΰ Λυγουριοΰ» [γρά- 
φε Λιγουριού], ώσεί πρόκειται περί κοινού αρ
χαιολογικού'θησαυρού, δευτερεύουσαν κατεχον- 
τος θέσιν εν τη αρχαιολογική καθόλου επιστήμη, 
καί ό τόπος ούτος να μή έθεωρήτο, ώς εν τών 
πρωτίστων καί περιφανεστέρων άρχαιολογ. κέν
τρων καί απλώς έκ τής γειτνιάσεως ταΰ χωρίου 
έκείνου (τοΰ δήμου δηλ. ’Ασκληπιείου)| νά έγΐ- 
νοντο γνωσταί. Ένφ συμβαίνει, τδ έέναντίον, 
καθ’ οτι τό ασημδ» πρι» Λιγουρ^ό, εν^εκα τών 
άρχαιοτήτων, άπδ πάσης άπόψεως επειφάνη κ~ί 
τούτο κάτίχον ποιάν τινα'θέσιν έν τη νκοινη άν- 
τιλήψει.

Ή δ' άπδ τής Π. Έπιδαύρου άπόστασις εί
ναι μετ’έπιστροφήςούχί «επτάωρος», άλλα πεν-
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τάωρος, συντομευθήσεται δέ διά τής επικείμενης 
άμαζ. όδοΰ (προίκτεινομένης τής άπό Ναυπλίου 
μέχρις ένταύθ* ίθνικής τοιαύτης), ήτις πολλα- 
χώς έστατ'ίΰεργετικωτάτη.

β) Έσφσλμένως νομίζεται, «δτι τά οράματα 
έδιδάσκοντο έπί τής ορχήστρας», καθ’δτι τήν 
άπιβάνωτάτην, άλλά καί τήν αντικανονικήν ταΰ- 
την γνώμην, παν', άλλο θέατρου, ή τό ίυταύθα 
πρότυπον τούτων, ήδύνατο νά έπικυρώση· άλλως 
τε είς τό ενταύθα τοιούτον βτελούντο κυρίως μου
σικοί αγώνες έν ταΐς έορταΐς, είς δ καί τό κυκλι
κόν τής ορχήστρας (ακριβέστερου : κονίστρας) τά 
αάλλιστα συμβάλλει καί προσεπιμαρτυρεΐ.

γ) Έσφαλμένώς γράφεται: «είς τόν βόλον 
[γρ. είς τήν βόλον] τού Πολυκλείτου μετά τοΰ 
λαβυρινθώδους' υπογείου, έν τφ όιτοίφ. τίθεται ο 
τάφος τού Ασκληπιού», διότι ή χρησιμοποίησή 
τού υπογείου, περί ής πλείσθ’ δσα άπό πολλοΰ 
έγράφησαν ΰπό ξένων καί ήμετέρων είς πολλά 
καταληξάντων καί αντίθετα πολλάκις συμπερά
σματα, οπωσδήποτε δύναται έν άσφαλεΐ πιθανό- 
τητι νά «ξηγηθή άρμονικώτερον καί πω; ακριβέ- 
©τερον, διά τής παραδοχής, δτι έν έκείνφ έτε- 
λεΐτο ή μύησις, (ώς καί τοΐς έκδρομ-ΰσι τοϋ 
«Πειραϊκοΰ ομίλου» άνεπτύξαμεν).

Κάί είναι'μέν άληΟίς, δτι έπ* εσχάτων κρα- 
ταιός ήμέτερος έπιστήμων στηριζόμενος ιδία εί; 
νομίσματα, άτινα τώ παρεχωρήσαμεν, κατέληξε 
τολμηρώς, δι ’ εμβριθέστατης άλλης μ,ελέτης 
(άναγνωσθείσης έν τφ έν Άθήναις άρχαιολογικφ 
Γερμανικφ ΐνστιτούτφ) εις τοιούτον συαπέρασμα.

Τήν πιθανότητα δμως τούτου, μή βασιζόμε
νων είς σθεναρά επιχειρήματα καί ήμεΐς έκρίνα- 
μ.εν τολμηροτάτην, κατόπιν μάλιστα ιδιαιτέρων 
έίρευνών, είς άς προέβημεν, έπί τούτφ προσωπι
κός μελετήσαντες καί ούδαμοΰ ευρ&υτες ίχνος τι 
ουνάμενον νά ένισχύση τι τών έν τή μελέτη ταύ- 
τή τού πολυτίμου φίλου.

Περί άλλων δέ άσημάντων έν τφ όμετέρφ δη- 
μοσιεύματι (ώς ή θέσις τοΰ ναοΰ τοΰ «’Απόλ
λωνος καί ’Ασκληπιού» τών Αιγυπτίων, έν τφ 
«στωϊ'κφ ο'ίκοδομήμάτί», άντί «παρά τφ Ρωμαϊ- 
κφ λουτρφ» καί κάτωθεν τής είκόνος, «Ναός 
Άρτέμίξος», αντί «Προπύλαια Γυμνασίου» κτλ. 

πταρίρχομάι.
Πϊρί 5έ τής «δέσεως», ένθα ό Ναός τοΰ Μα- 

λιεάτου· ’Απόλλωνος, άπλώς σημειώ, δτι κατό
πιν τών'τέλίυτάίων έκεΐ άνασκαφών δεν πρό
κειται πλέον περί ναού μόνον, άλλά π·ρι ολο
κλήρου ‘Ιερού τοΰ ’Απόλλωνος Μαλεάτου, ώς 
αλλαχού έπραγματεύθημεν.

‘Γερόν Ασκληπιού, 5 ’Ιουλίου 1901.
X. λ. Ήλιόπουλυς

ΣΗΜ. Εύχαοίστωο άποδεχόμεθα.τάο άρχαιολο" 
γικάς. .παρατηρήσεις τοϋ φίλου ήμών καΙ-τέωο συν
εργάτου μας κ Χρ. Ήλιοπούλου, ,έφόρσυ τών αρ
χαιοτήτων Επίδαυρου, άλλά παρακαλοϋμεν αύτόν, 

χάριν αύτής τήο άίίας τών άρχαιολογικών μας κεί- 
υηλείων, δπωο ποιήσε·αι ήμΐν άκριάή περιγραφήν 
τών έν Έπιδαύρω άρχαιοτήτων, μετά συντόμου 
έέηγήσεωο τού σκοπού καί τής σημασίας αύτών, 
ήτις έσεται ένδιοφερουσα είς τούς άναγνώσται τής 
«Φύσεως» κοί παντί έπισκεπτομίνφ τάς πολυτί
μους ταύτας θέσεις.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΕΕΑΙΞΙ2

ΑΙ XXRSEIS ΑΥΤ1ΙΣ ΜΕΤΑ ΤΠΣ Ε3ΑΪΚΗΪΕΩΣ 
ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ EHΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Δια.νά εννοηθή ή σημερινή έξελιξις τής γυναικδς 
καί ή δράσις αύτής έπί τής προόδου τή; άνθρωπότη- 
τος, δέον ν’ αναδράμωμεν είς τό παρελθόν, διότι καθ’ 
όλους τούς χρόνους ή γυνή εδρασεν έν τώ πεδίφ τής 
επιστήμης και των τεχνών, έν τή έκδηλώσει τής κοι
νωνικής ζωής, καθ’ όλους τούς χρόνους είχεν οπαδούς 
τής έξισώσεως τών δύο φύλων.

Ό Barholfeu και ή κ. Pischoff, άναφέρουσιν, ότι 
ύπήρξεν εποχή, καθ’ήν οΐ λαοί έγυνοκρατοΰντο, ή δέ 
περίφημο; πάλη τών αμαζόνων δέν ητο παρά ή ύπερ- 
τάτη όσον καί άτυχή; απόπειρα πρδ; άνάκτησιν τής 
γυναικείας ηγεμονίας. Ένικήθησαν αί 'Αμαζόνες, οί δ’ 
άνδρε; καταλαβόντες τήν αρχήν, προσπαθουσι ν’ άνα- 
χαιτισωσι πασαν επαναστασιν τή; γυναικοκρατίας.

Μολαταύτα καί ίκτοτε δέν επαυον αί γυναίκες έξ- 
ασκοΰσαι κράτος τι, βλέπομεν δέ αύτάς εν Μιλήτφ, 
Λέσβφ, Αιγύπτφ, νά κερδίζουν χρήματα καί νά δια- 
κρατοΰσι την κληρονομικότητα· κατά τδν Τάκιτον 
παρα τοΐς Γερμανοί;, παρεκάθηντο είς τά συμβούλια, 
έν δέ τή Βορείφ ’Αμερική έλάμβανον μέρος κυβερ
νητικόν.

■ ’Εκείνο δμως, δπερ εδραιώνει τήν ανδρικήν υπερο
χήν, εινε ή θρησκεία, ή Μωσαϊκή ιδίως, ή έπινοήσασα 
τό προπατορικόν αμάρτημα, έν <5 ύπήρξεν ήλίθιος 
συνένοχος τοϋ &ρεος ή γυνή, ήτις έπρεπε διά τή; Χρι
στιανικής θρησκείας νά έξιλεωθή, γενομένη μήτηρ τοϋ 
Θεανθρώπου Μεσίου. ’Αλλά καί μετά τήν αυγήν τοΰ 
νέου θρησκεύματος ή γυνή εδρασεν, ιδίως δέ έν Έλ- 
λαδι, ανατρέφουσα ώραΐα. τέκνα, ώς αξιοπρεπής οικο
δέσποινα. Ή εταίρα ητον ή άληθής τοΰ ανδρδς σύν
τροφος, μεμορφωμενη, συνοδεύουσα αύτδν εις τήν άγο- 
ραν καί λαμβανουσα μέρος είς τάς συζητήσεις, ή δέ 
’Ασπασία τοΰ Περικλεούς αληθώς έβαοίλευεν έπί τής 
’Αθηναϊκής Δημοκρατίας, εχουσα ώς σκήπτρον τδ 
πνεύμα καί ώς αρετήν τήν καλλονήν. Κατά πασαν οέ 
πιθανότητα εις τήν γυναικεΐαν καλαισθησίαν οφείλε
ται ό καλλωπισμό; δια τόσων μνημείων, ή ύποστήρι- 
ξις τών τεχνών τοϋ Σοφοκλέους, τδΰ Εύριπίδου κλπ.

"Οταν ή κτηνώδης δύναμις ωθεί μίαν Φυλήν πρός 
εμπόλεμον κατάστασιν, ή γυνή εκλείπει και θά έκλεί- 
πη διαρκώς από τοΰ επιπέδου τή; εξισώσεω; τών δύο 
φύλων, ώ; λέγει δ Spencer, ένόσψ δ άγριοβάρβαρος 
ανδρικός πόλεμος, εν χριστιανική αδελφότητι σπαρά
ζει τά; διαφόρου; φυλάς τής γής καί καταστρέφει τά 
έργα τής παγκοσμίου ειρηνική; κοινωνίας, καθ ην η 
γυνή δύναται νά δράση καί να έξισωθή διά τών ξένων 
μέ τδν άνδρα. "Ενεκεν τούτου ύπδ τήν Ρωμαϊκήν κυ
ριαρχίαν. βλέπομεν τδ γυναικείου κράτος έκμηοενιζό- 
μενον, μέ δλα; δέ τάς εξαιρέσεις τής Κορνηλίας καί 
τής μητρδς τοϋ Κάτωνος, τήν άρρενα δύναμιν πιέζου- 
σαν τό παν, καί φυγαδεύουσαν μέχρι; έκλείψεως την 
λεπτότητα καί την χαριν.

Κατά τδν Μεσαίοινα όμως ή χάρις αΰτη λάμπει ώς 
φωτεινόν μετέωρον εν τή Iteioise, τή Laura, τή Βεα
τρίκη, αίτινες ενσα^οκοϋσιν ένα ιδεώδη γυναικείου τύ
πον, έμπνέουσαι την σκέψιν καί τηνποίησιν, δράσαι 
κοινωνικώς και έν τώ ερωτι καί είς τά γράμματα, 
μέχρι τοΰ XV αίώνος, καθ’ δν άνεδείχθη ή θελκτική 
μορφή τής Χριστίνης τοϋ Pisali.

Κατά τδν XVI αιώνα, ή γυνή έπιφαίνεται κυριαρ
χούσα έν τή φιλολογίμ, τή τέχνη, τή πολιτική και 
τή κοινωνιολογία, καθ’ήν ό Λούθηρος καί δ "Ερασμο; 
οέν έδίστασαν νά κηρύξωσι τήν έξίσωσιν τών δύο φύ
λων, διά τής χειραφετήσει»; τών γυναικών.

Κατά τδν XVIII δμως αιώνα, ή περίφημος αίθουσα 
τής Catherine de Vivonno συγκεντρώνει τήν κομψήν, 
εύφυα καί αεμορφωμένην κοινωνίαν.

Έν δέ τή αιθούση τής Banbouji, δ Malherbe έπι- 
χειρεϊ τήν μεταρρύθμισιν τής ποιήσει»; καί τής γλώσ- 
σης· εκ τή; κοινωνίας ταύτης, εμορφώθησαν οί τρό
ποι τοϋ ζήν, οί αυλικοί τών Βερσαλλιών, οί συγγρα
φείς και οί καλλιτέχναι- τοϋ Λουδοβίκου XIV, καθ’ 
ον ελαμψεν ό Μολιερος, δστις μολονότι, ειρωνεύ,θη τ.ο_ 
γυναικείου φύλον, είς Precieuse:- r iiiicufe5', δ ιδιός ίμο·' 
λογεϊ, ότι μόνον τήν ψευδή μάθησιν, την πάντοτε μι
σητήν ήθέλησε νά κτυπήση.

Δέν διήρκεσεν όμως έπί πολύ ή εκλειψις τοϋ γυναι
κείου άστρου, διότι αμέσως άνέτειλον ή de Lamber 
ή du Dillan (G. Sand), de Lespinasse Geotrin, αίτινες 
έφιλΟσόφησαν και έδρασαν περισσότερον ίσως τών αν- 
δρών.

Έρχόμεθα εις τήν Γαλλικήν έπανάστασιν, καθ'ήν 
θά άνεδεικνύετο ετι πλέον ή γυνή, άν ό Βοναπάρτης 
δεν επανέφερε τδ κράτος τής ισχύος.

"Ηδη ειδομεν, τί; ύπήρξεν ή ανταμοιβή τών προσ
παθειών τούτων τής γυναικδς πρός έξίσωσιν μετά τοΰ 
ανδρός, δια μεδου τών αιώνων. Έδώ εκρηγνυται η 
κτηνωδία τής ήμετερας καταστασεως, η αμέσως γεν- 
νήσασα τδ γυναικείου ζήτημα.

"Οταν δ οικονομικός ανταγωνισμός ητον όλιγώτερον 
βάναυσος, ή πάλτ| τών δύο φύλων δέν ύφίστατο, διότι 
ό μισθός ήρκει δια τήν οικογένειαν, ή προίξ δέν ητο 
απαραίτητος διά τήν κόρην, ή δέ πίστις εΐ; τάς ού- 
ρανίου; ανταποδόσεις έπαρηγόρει τάς επιγείους στε
ρήσεις.

Άλλά τόσον είς τάς λαϊκάς όσον καί είς τάς με- 
μορφωμένας τάξεις, ή γυνή δέν εχει έν τώ άνδρί της 
τδν λεπτόν καί προσεκτικόν σύζυγον, διότι ούτος είτε 
βιομήχανο; εινε, ε”τε 'ιατρός, είτε δικηγόρος, εινε δλως 
αφωσιωμένος εις την επίπονον αυτοϋ εργασίαν, .εν οε 
τή .οικία, μετά τά γεύματα καί δείπνα εμφανίζεται 
βεβιασμένος, τρώγει, όμιλεΐ ολίγον, εινε τρυφερός, α- 
γαπξί τά τέκνα του, άφοΰ εργάζεται δι’ αύτά, αλλα 
μή τώ εΐπετε τά νέα, τάς αταξίας τοΰ μικρού, διότι 
δέν έχεε καιρόν, διότι σκέπτεται τάς υποθέσεις τοΰ 
απογεύματος. Είς τδν εργάτην δέν εινε μόνον ή απο- 

μόνωσις, άλλ’ εινε ή δουλεία, διότι τήν πρρωίαν σύ
ζυγος, τέκνα καί κόραι μεταβαίνουσιν εί; τά. εργαστή
ρια διά να έργασθώσι διά δύο φρ.

Ζητείται πλειοτερα δικαιοσύνη, καί ισότης, ζητεί
ται καλλίτερα τύχη. Τήν αξίζουν-, Αί δυνάμεις αύτών 
δύνανται να πα.λαίσώσι μεθ’ ήμών έν τή ιατρική κ,αί 
τή νομική ; Εινε αληθές ό .πόλεμο; καί αί παρόμοια! 
του ενασχολήσεις σχετίζονται μέ την ύπεροχήν τοΰ 
άνδρός, τήν στηριζομίνην έπί τής μυϊκή; ισχύος."Ηδη 
δμως διατρέχ,ομεν έπρχην,’χά.θ ’ήν τήν εργασίαν τών 
βραχιόνων αντικαθιστά ή' τήίί μηχανή;, ήν δύναται 
κάλλιστα νά διευθύνη ή γυνή: ■ ’ · ;

Έκ τών αντίπαλων τής γυναιίε'ία'ί’έλίίλθέρίας) οί 
μέν συγκεντροΰνται περί τδν Μολιέρον, οί δε: ύιίέρρχοί 
άνδρες, ισχυρίζονται, δτι αί ύπέροχοϊ γυναιίκες εινε 
πολύ όλίγαι. Άλλ’ άς άναλογισθώσιν τά· κκωλύματα 
τής χειραφετησεως, τον ολίγον αριθμόν τώύν επιστη
μόνων γυναικών έν σχέσει πρός τούς άνδρας διά νά Τ- 
δωσιν οί κύριοι ούτοι, δτι αί γυναίκες κάττι κάνουν. 
Ύπάρχουσιν όμως καί τρίτοι, κρύπτοντες έν τώ ερωτι 
καί τώ σεβασμώ πρδ; τήν γυναίκα, την αποστροφήν 
ήν Οά ήσθάνοντο εν τή δυνατή ποτέ εξισώσει τών 
φύλων, διότι έν τή γυναικι βλέπουσιν εν γλυκύ καί 
Οελκτικο'ν οργανον ηδονής, χαρίεν καί ελαφρον καί ου- 
δέν άλλο, άδιαφοροΰντες δια την πρόσοδον καί ύπενθυ- 
μίζοντε; τδ τοϋ C 'lu rier έκεϊνο : Έαν εζων οί άνθρω
ποι ούτοι κατα την δημιουργίαν, θα ελεγον, θεέ μοο; 
διατήρησαν τδ χάος μας !

Τελευταίοι αντίθετοι εινε οί τής βασιλικής παραδό- 
σεως, καί οί μαθηταί τοΰ Έκκλησιαστοΰ, οί εύρί- 
σκοντες τήν γυναίκα, πικροτέραν τοΰ θανάτου, έπα- 
ναλαμβάνρντες .μετά τοϋ Vigil,>·=ϊγυνή παιδίον άρρω- 
στον,ήαι 'μ4μολ.υσμένθν==καί,ήίτινες:ή/^/φ^ρμάήΧ®κπετ 
πεισμένοι εχθροί, περί τής φυσικής καί ηθίικής καί 
διανοητική; ύπεροχής τοΰ άνδρός.

"Ο-ον δια την πνευματικήν τη; αδυναμίίαν, παρα 
τήν έγωϊστικήν τοΰ Όρατίου ονομασίαν (Mtgcuru- 
Sapho) τοϋ άρρενος, ήν δίδομεν πρός πασαν ύπέροχον 
γυναίκα, δυνάμεθα νά ύπομνήσωμεν τα γεγονότα τής 
Άνατομίϊς, καθ’ ήν ή διασκευη τοϋ γυναικείου έγκε- 
φάλου εινε ή αύτή μετά τή; τοΰ άνδρός' άλλως τέ ή 
γυνή ζητεί’ περισσοτέραν ευτυχίαν καί ελευθερίαν, ήν 
τή άρνούμεθα άπδ τόσων αιώνων καί ,ήν άναμφίβό- 
λωςθ’ άνεύρη, Οαττον ή ού. .

"Οσον διά τήν ηθικήν τής γυναικδ; αδυναμίαν, δυ
νάμεθα νά άναφέρωμεν μύρια γεγονότα ατυιχιών καί 
δυστυχημάτων, ήττων καί πολέμων^καθ’ ους ή πάρη- 
γορος ηθική βοήθεια τής γυναικός, εινε πολυτιμωτάτη, 
καθ’ ους πολλάκι'ς ή γυνή συμπολεμεϊ μετά τοΰ αν
δρός, ώς είς τδ Μεσολόγγι, το Σοϋλι, το Transval.

*
Τελευταϊον επιχείρημα ε’νε, ότι ή γυνή έγεννήθη 

διά τήν μητρότητα, ήν δέν θά δυνχβή να συνέχισή, 
ριπτομένη είς τά ελεύθερα στάδια. Εινε αληθές, δτε η 
γυνή, εινε ή διαρκώ; ζημιουμένη καί έν τώ γάμω καί' 
εντή οικονομική ζωή καί αύτή ακόμη τή ανατροφή τών 
τέκνων, τά όποια φέρουσι τδ άνομα τοϋ πατρός, τοΰ 
στιγμαίου συνεργάτου, ένώ ή μήτηρ θυσιάιζει ζωήν 
ολόκληρον δια την ανατροφήν των.

’Αγνοώ, έάν ή κοινωνία του μέλλοντος θ” απαρτί
ζεται άπδ γυναίκας ιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς. 
Έκεϊνο όμ/ως τδ δποϊον γνωρίζω εινε, ότι τδ γμιναικείον 
τοΰτο κίνημα πρός: τάς έπαγγελματικάς ένωχλήσεις, 
ήμεϊ; προύκαλέσαμεν. διότι συνεφωνοϋμεν τάς ανάγκας 
καί τού; πόθους της πρός τδν οργανισμόν τής κοινω
νική; ήμών ζωής, καί παρείχομεν τή γυναικι καλλι-
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τέραν τύχην οΰδέποτβ νομίζω δτι αύτη θα όνίίροπόλγι 
νά δραπ«τ«ύτη τοϋ φύλου της.

Τό ζήτημα τοΰτο' τής γυναικείας έξςλίξίως π^οσε- 
πάθησα νά συντομεΰσω έπί τών σελίδων, ας ειχετε 
τήν καλωσύνην εύγενώς νά θέσητε υπό τόν καλαμόν 
μου, γνωρίζω» τόν αψίκορον χαρακτήρα τοϋ "Ελληνος 
καί ίδίφ τών αγαπητών Έλληνίδων. Έάν δέ δ Di
derot λέγει, ότι όταν όμιλή τις περί γυναικός, οφείλει 
νά βυθίβη τόν κάλαμόν του εΐς τά χρώματα τοϋ ου
ρανίου τόξου καί ν’ άποξηράνη κατόπιν τά γραφέντα, 
διά κόνεως τών πτερύγων τής χρυσαλλίδας, νομίζω ότι 
διά νά γράψη τις περί τών αγαπητών Έλληνίδων, 
δέονι νά βυθίση τόν κάλαμόν του εΐς τά ουράνια χρώ
ματα τής σημαίας ήμών, ιδίως δμως τα θαλασσ ια 
και ν’ άποξηράνη τά γραφέντα μέ τήν άμμον τών α
κτών τής Σαλαμίνος, τοΰ Μεσολογγίου, ή τοϋ Σου- 
λίου, ή διά τούς νεωτέρους χρόνους νά στεγνώση τα 
γραφέντα είς τήν φίλην «Φύσιν» μέ τήν Αθηναϊκήν 
κόνιν. . , .

Τό τοιοΰτον όμως δέν θά έμποδίση τδ oveipov τής 
σήμερον, νά πραγ^ιατοποιηθή τήν επαύριον, διότι είνε 
ή απαίτησις τής εξελίξεως τής προόδου καί τής έλευ- 
ρίας.

ΠΑΡ1£10ε
Παναγής Ν'. Λιθάρης.

- ,. -τ-Χ RfcWn—-------

ΠΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑΣ
ΔΟΞΑ ΤΡΕΔΛΟΥ

ι.

— Πάτερ μβυ, έλεος, ήμάρτησβ θαυσσίμωι: . .. 
Ο1 θόλοι τοΰ μικρού έξωκληοίου Αντήχησαν Απαι- 
οίως, τδ φώς τών Ιερών κανδηλών έτριίεν ύπο- 
κώφως κσί ήμσυρώθη πρό τών «αγερών τούτων λέ
ξεων, ένφ έκ τής πολιάε καί χιονώδους κεφαλής 
τού γέροντός Ιερουργού, ίσβυσέ τό γλυκύ μειδίαμά 
καί δ πόνος τοΰ οίκτηρμσύ διεχύθη. Τό σώμα τού 
νέριοντος. κεκυρτωμίνον ήδη ύπό τδ βάρος τής 
θανιασίμου άμαρτίας, ήτις ώς φάσμα τόν έδίωκε 
πρδ έτών, τδ σώμα τοΰ άθλιου Αμαρτωλού έκεπο 
πρό τών ποδών τοΰ έξομολογητού, έκεΐ ε(ς μίαν 
γωνίαν τού έκκλησιδρίου. Άλλ' ήδη ή μορφή τού 
Ιερέως κσί πάλιν γλυκεία ήτένισέν τό ρητιδωμένον 
πρόσωπόν τού μετανοοΰντος καί ή φωνή του γλυ-, 
κυτέρα έξήλθε τών χειλέων του:

— Όμίλει, τέκνου μου.
Τδ στήθος τού αμαρτωλού έξωγκώθή καί δα

κρύων ήρχισεν :
—· Ήμουν πιστός ύπηρέτης, πάτερ μου, καί τί

μιος. Άπό τάς λιγνός καί νευρώδεις αύτάς χεϊρας 
μου έμεγάλωσαν τά παιδιά έκείνου, ίστιο εύτυχώς 
δέν ζή πλέον. ΝαΙ 1 άπέθανεν δ τρομερός έ-κείνος 
έίερρευνητής, τοΰ όποιου τδνομα δ κόσμος μετά 
θαυ|μασμοΟ προφέρει, ώς μάρτυρος τής έπιστήμης, ό 
Φερ>νάνδος Λσρώχ...

— ’Εκείνος δστις διασχίσας τά Αφρικανικά πε
δία καί δρη, συνετέλεσαν είς τόν πολιτισμόν των, 
εΰρών τόν θάνατον ύπδ τήν. χεϊρα τών Ιθαγενών, 
συνεπλήρωσεν ό ίερεύς.

Καί δ γέρων έξηκολούθησε :
— Ή δοία τοΰ άνήγειρεν άγαλμα είς τήν 

ώραιοτέραν πλατείαν τής. πδλεως καί’ γράμματα 
χρυσά δεικνύουν τήν οικίαν, δπου έγεννήθη.

Καί ό Ιερεύς, δστις Ισως θά τόν έγνώριςεν, έψι- 
θύρισεν:
— Είχε τήν μορφήν μεγαλοπρεπή καί Ανάστημα 

ύψηλόν. Ό κόσμος τόν έίε’ίμησε καί δικαίως ή 
σκληρώς δοκιμασθεϊσα σύζυγός του, δύκνειται ύπε- 
ρηφάνως χήρα έκείνου.

Εύτυχεϊς ο! κληροδοτοΰντες τδνομά των τ(- 
μιον καί άκηλίδοτον, διότι αύτοΙ έύρίσκονται πάν
τοτε ύπό τήν εύλογούσαν χεϊρα τοΰ Θεού.

Ό γέρων ύπηρέτης έξηκολούθησε :
— Τόν ήγάπων πολύ καί πολύ περισσότερον 

δταν τόν είδα όρφανόν. Τάς θλίψεις του τότε συ- 
νεμερίσθην, κατόπιν δέ καί τήν εύτυχίαν του, δτε 
σύζυγος καί πατήρ έγένετο. ’Εέαίφνης έφυγεν ώς 
περιηγητής είς τήν Αφρικήν καί έκτοτε δέν έπα- 
νήλθεν. Μίαν ήμέραν ήλθεν εϊδησκ άπαισίσ, δτι ό 
έςερευνητής έφονεύθη είς τά βάθη τής Αφρικής. 
*Εξ £τη παρήλθον καί ούδέ μίαν κΑν ώραν ή αγω
νία έξέλιπεν έκ τού οίκου του. Ή άπαρηγόρητος 
χήρα του έμάνθανε τά μικρά του Αγγελούδια νά 
προφέρουν τδνομά του μετά σεβασμού καί συχνάκις 
μοΰ έλεγε—«Βλέπεις, ΪΙέτρε, καί είς αύτήν τήν 
θλίψιν μου είμαι εύτυχής, διότι είμαι υπερήφανος 
δι’ έκεϊνον, δστις έπεσε θύμα τής έπιστήμης καί 
δοξασμένος είς τήν Αγρίαν Αφρικήν.

II.

Ή φωνή τοΰ γέροντος.ήρχισε νά τρέμη.
— Ή κ. Λαρώχ μέ τά παιέιά της κάποτε προσε- 

κλήθη είς μίαν γειτονικήν έπαυλιν.Οί ύπηρέται πάν- 
τες έλειπου χαί μόνος εγώ έμεινα εΐς τήν έπαυλιν. 
Ή νυξ έκείνη ήτο μία Από τάς έαρινάς έκείνσς τάς 
σεληνοφωτίστους καί γλυκείας. Έκαθήμην είς τό 
γραφεϊον τού κυρίου μου, διότι μοΰ έφερεν ανα
μνήσεις ή είκών έκείνου και τά πράγματά του. 
Σχεδόν έκοιμώμουν όνειρευόμενός τό παρελθόν, 
δτε ήκουσα κρότον είς τόν κήπον. Ήνοιξα τό 
παράθυρον καί διά μέσου τών πυκνών θάμνων δια
κρίνω σκιάν Ανθρώπου.

Ήρπασα μίαν κυνηγετικήν υάχοιραν καί έδρα· 
μον έξω

Είς άνθρωπος εύρίσκετο ήδη προ έμού καί μέ 
παρετήρει έπιμόνως.

Ήτο ύψηλός καί σκελετώδης, φορών μαϋρον 
έπενδύτην."Εφερε μακράν σχεδόν λευκήν γενεάδα, 
τό πρόσωπόν του ήτο κατερητιδωμένον καί ήλιο- 
καές, τό δέ ύφος εΐχεν έπαίτου, τυχοδιώκτου.

— Τί θέλεις ; τόν έρωτώ τραχέως.. .
— Πέτρε ; έμορμύρησε διά φωνής σιγαλής. 
Έρρίγησα· ή φωνή μοΰ. ήτο γνωστή.
— ’Αλλά ποϊος ειοθε ; τόν έρωτώ γλυκύτερου.
Καί ή φωνή του μυστηριωδώς, ώς πνοή Ανέμου 

έσύριξεν:
— Φερνάνδος Λαρώχ I
....................................  ς ... .

III.

— Ρίγος απεριόριστον διέτρεξε τά μέλη μου είς 
τό γλυκύ έκεϊνο Ανομα καί έπεσα εΐς τά γόνατά 
του έτοιμος νά τόν έναγκαλισθώ, δτε αίφνης ή Σε
λήνη φωτίσασα τό πρόσωπόν του, έντρομου μέ 
έκαμε νά ύποχωρήοω. Πρό έμού εύρίσκετο ό Φερ 
νάνδος Λαρώχ, Αλλά Αλλοΐος.Τώρα ένέπνεε τρό
μον καί οί οφθαλμοί του ήσαν άγριοι ώς τίγρεως !

— Μέ νομίζουν Αποθαμένου ; Μέ ήρώτησε διά 
φωνής βραγχώδους.

"Εκπληκτος έγώ Ακόμη, δέν ήδυνήθην ν’Αρθρώσω 
λέξιν.

— Δέν είναι κανείς είς τήν έπαυλιν ; έξηκολού- 
θησε."Εμαθα δτι δλοι λείπουν.Τόσω τό καλλίτερου· 
θά μέ ίοουν έξαφνα.

ΤΙ μέ παρατηρείς έκπληκτος ; Έγώ είμαι. Δέν

έφονεύθην . .Μόνος μου τό διέδωσα διά νά μένω 
ήσυχος καί νά λησμονηθώ.

— Καί αί έξερευνήσειο... ή δόξα... ' 
Έγέλοσε σατανικώς καί έτραύλισεν:
— Ή δόξα μου I , . ’Ω ναί J . . ήκουόά καί περί 

ταύτης. . . Πτωχοί τώ πνεύματ . .· Άνήγειραν
Αγάλματα πρός δόξαν Ινός τρελλού. . : Ναί. . . τί 
θέλεις.. Έχασα τό κεφάλι μου καί έφυγα μακράν 
τής Εύρώπης διά νά ταφώ λησμονημένο-, Δέν 
είμαι ό τρομερός έξερευνητής,ό ένδοξος Φερνάνδος 
Λαρώχ, τό θύμα τής έπιστήμης, Αλλά τό θύμα τών 
νεανικών μου παρεκτροπών, θύμα τής κεφαλής 
μου. "Εφυγα μήπως ό μυελός μου, δστις ήρχισεν 
ήδη νά σκοτίζεται,τρελλαθή έκ τήί τύρβης καί πέ- 
5αν έκεΐ κάτω, είς τήν κάμινον, ώς είς άλλην χό· 

ασιν,. μέ έτρέλλανε ή μοναξιά καί ή έρημία. Έ
πειτα αί.ήμέραι τής δυστυχίας Ακάθεκτοι έρευσαν 
καί πρδ πάντων με έμάστιίεν ή πενία. Έλήστευσα 
καραβάνια, έγενόμην Αρχιληστής, έφυλακίσθην κάτω 
είς τά βάθη τής ’Αφρικής, έδραπέτευσα καί τέλος 
ιδού με.

Έβαρύνθην δέν γνωρίζω τι κάμω. Ηλθα νά ζήσω 
έδώ είς τήν οίκογένειάν μου τήν πατρίδα μου.

Δέν θά λυπηθώ καθόλου διά τήν φήμην μου, 
τό άγαλμά μου... σέ βεβαιώ. .

Καί έγέλασε θορυβωδώς, γέλωτα τρελλοΰ, έβη- 
μάτισε τεταραγμένος. καί ήτοιμάζετο τόν βέβηλου 
πόδα του νά θέση έπί τής εισόδου τής έντιμου έπαύ- 
λεως I

’Η καρδία μου έθλίβετο.' Αύτός ήτο λοιπόν ό 
άνθρωπος διά τόν όποϊον τό έθνος τόσον ύπερη- 
νεύετο καί ή οίκογένειά του έτρεμεν είς τδνομά του 
έκ σεβασμού : Αύτός ήτο έκεϊνος δστις ήρχετο τώρα 
νά τήν βυθήση είς τό αίσχος καί τήν Ατιμίαν ;

ΠάΧη φρικώδης -κάΐ,;α,ίσθήματ^Λ,τρ9μερά·; Φυνε-·' 
κρούσθησαν είς τόν νουν μου.

“Αν ήρχετο ή σύζυγός του, τί θά συνέβαινεν, 
μανθάνουσα τήν ψρικώοη Αλήθειαν, έκείνη, ήτις 
τόν ένόμιζε νεκρόν καί δοξασμένου είε τό πεδίου 
τής τιμής, τής Άφρικσυικής γή< ; Αίσχος I .

Καί τότε·, ώς έν όπτασίφ εΐδον τά παιδιά του 
καταρώμενα αύτόν καί φεύγοντα μακράν τής κατη- 
ραμένης έοτίας των !

Καί τόν αίτιον τής φρικώδους ταύτης τροπής 
τών πραγμάτων εΐχον ένώπιόν μου, έτοιμον είς τόν 
παράφρονα σκοπόν του

Έκράτουν Ακόμη τήν μάχαιραν ύπό τόν μανδύαν 
μου. Έρρίγησα, Αλλ’ ήτο πεπρωμένου.

"Εκφρων ήδη τόν έπλησίασα καί πριν ή βεβή
λωσή τήν κλίμακα αύτήν τής οικίας του έπεσε'πρό 
τών ποδών μου νεκρός, ό δοξασμένος τρελλός.

Ή σελήνη είχε κρυφθή . . . Τό σκότος μέ έκρυ
πτε καί μετ’ όλίγον τό σώμα τού έξερευνητού εύ- 
ρίσκετο. είς τά βάθη τού ποταμού.

Ή εύτυχία έξηκολούθησε νά σκέπη τήν οικογέ
νειαν Λαρώχ καί τδνομά της έμενε Ακηλίδωτον καί 
ένδοξο/.

IV
Ό Γέρων ύπηρέτης συντετριμένος πλέον έπα· 

νέλαβε.
— Πάτερ μου, ήμορτησα θανασίμως.
Ό ίερεύς έμεινε πρός στιγμήν σιωπηλός, ώς 

προσευχόμενος, είτα έγείρας τάς τρεμούσας χεΤρας 
του ύπέρ τήν έσπμένην μέ λεύκάς τρίχας κεφαλήν 
τού γέροντος, μέ Αγγελικήν αίγλην έψιθύρισεν :

— 'Εσω -συγχωρημένος.
Sicsit;

’Εφέτος εχομεν νά Οημετώσωμεν νέαν 
πρωταγωνίστριαν είς τά χρονικά ηας,τάν 
μόλις δεκαπενταέτιδα Δεσποινίδα Μαρίαν 
Κοτοποιίλη, διδάσκονταν είς τό θέατρον 
Όμονοίας, της «Προόδον».*Ανεν θοριί- 
6ου κα\ έπιδείξεων, δλως (ϊεμνή καϊ έπι- 
όάλλονσα, μέ φωνάν ρέονο’αν καί καθα
ρόν, ατάσιν ηθοποιοί? μεμετρημένην κα\ 
άξίαν καλοΰ μέλλοντος, ϋψος έκιτάκτως 
άρμόζον είς νέαν της εποχής μας, σεμνο
πρεπής δλως καί αγαστή, κα\ κομψοπρε- 
πής καί μέ δψιν ννμφης χάριτος, προι- 
κοισμένη μέ δλα τά χαρίσματα κα\ τάς 
απαιτήσεις τής νέας σκηνής, έκαμε τήν 
έμφάνισίν της, χωρίς νά είδοποιήση καί 
χωρίς νά μάς εϊπη τίποτε·

όύδαμόθεν αί)ρα ζεφάρον καί πόντου 
πνοή ήλθε νά μάς άναγγείλμ τόν νέον 
τούτον τής ’Ανατολής αστέρα καί έν τού- 
τοις ανέτειλεν είς καθαρόν καί εύδιων όρί- 
ζοντα μέ λαμπρόγ καί γελόεντα όύ^ρανόν. 
Μέ μόνα τά έφοδια τής φυσικής ίδιωφυίας 
της καί τών σπανίων προτερημάτων της.

Άνετράφη δμοις έν τή σκηνή, ίγαλου- 
χήθη έν τοΐς θεάτροις καί έζησεν έ ν τοΐς 
παρασκηνίοις, ακολουθούσα παιδιόθεν τά 
άθλα τών γονέων της. Διά τούτο Αγάπησε 
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Ί;ήν-έλλνιν. σκηνήν καί «ροσεκολήθη εις 
■αύτήν μετά τόσης δυνάμεως καί ζέσεως, 
•δστί-δέν Αμφίδάλλομεν. δτι θά δικαίωσα 
τάς ηεράαύτίϊς κρίσεις μας. Σηονδάσασα 
■δλλως-'τε έν τω Άρσακεί®, κέκτηται καϊ 
τά Προσόντα έκεΐνα, δτινα καθιστώσιν 
<ί£'τήν κυρίαν του μέλλοντός της.

Είδομεν άλλως τε και Λκονσαμεν αύ- 
ττήν καί τήν έπενφήμάσάμεν Στάσις λαμ
πρά, λεκτικόν θαύμάσιον καί έπαγωγόν, 
άπομίμησις τελείά καί όφείλομεν νά την 
ένθαρρυνωμεν είς τό έργον της,. διότι άν 
είσέτιάμ^ιβάλλωσί τινες δτι είναι τελεία, 
καταστήσεται δι’ αύτοίς μοναδική-

ί, Προσεχώς δέ Θά έργασθή καί είς την 
νέαν 'Ελληνικήν Σκηνήν', τού ’Εθνικού 
μας θεάτρου, δπου καί προσελήφθη καί 
είναι καιρός νομίζομεν, νά προσελκΰση 
τήν προσοχήν καίτήν έκτίμησιν τού κοι
νού, διά το όποιον τόσον έκθυμως καί 
όλο^ύχως προσε^έρθη ν ’ ά^ιερωθή καί 
έργασθή καί όντως θά έργασθή.

pors.

—------- ----------------------------------

Ό οίκος τών ακλήρων συζύγων εχει τδ χαρα- 
κτηθιστιχδν, οφε ,φ^ξίν^’. έπιδυμ.ρϋσι να. διαμένουν 
εκεΐ,. ε^;,ρί.-κά.τ$ς*φί 5py τείνουν νά μέταναβ- 
.τεύσουν. - ■

®»«Ι® ·
Ό χρυσός κατέστη δυστυχώς τήν σήμερον ό 

δεσμός των γάμων, καί τό διαζύγιον τών αγά
μων. ■

OS88I© .
Μεγίστη διαφορά υπάρχει μεταξύ πεπαιδευ

μένου και απαίδευτου άνδρός, πλήν ούδεμία με
ταξύ. Εγγραμμάτου καί αγραμμάτου γυναικός. Ή 
καλλονή καλύπτει τήν παιδείαν. '

··* .

Al· γυναίκες είναι δ,τι ώραΐόν καί εΰφυες εν 
τή άνδρωπότητι. Ουδέποτε είναι ένοχοι διά τά 
σφάλματά των. Ζητήσατε τδν άνδρα είς πάσαν 
αιτίαν.

-««8»
Ή ωραία γυνή δεν πιστεύει είς τήν καλλο

νήν της καί δια τοϋτο μεταπλάττεται συνεχώς. 
Ό συρμός ιίνε τδ ίνδαλμά της.

Ή πρόοδος έν έχει κακόν, δτι μάς μανδάνει 
νά όμιλώμεν καί ΐπαιρώμεδα, ένψ έοει νά σΐω- 
πώμεν καί ταπεινώμεθα.

• ·,ΐ»
if

ΚΩΝΣΤ. ΔΟΤΜΠΑΣ

'Ομογενής έκ των κρατίστων, γόνος έξ 
αρχαιότατου εύγενοΰς οίκου τής Μακεδονίας 
και Εγκατεστημένος από πολλοΰ έν Κραϊοόα 
τής Ρωμουνίας, είναι έκ των σπανίων εκεί 
νων πατριωτών, ούς συναντά τιςέντή ξένη. 
Προσηνής, πρόθυμος, εύγενοΰς καρδίας καί 
συμπεριφοράς άρίστης. φιλάνθρωπος είς το 
επακρον. διανύσας τον βίον είς αγαθοεργίας 
καί καλά έργα, είναι πρότυπον αρετής και 
αγλάισμα πάσης κοινωνίας. Κατάγεται έκ του 
μεγάλου αριστοκρατικού οίκου τών Δουμπα 
καί έχει σύζυγον, ής οί γονείς κατάγονται 
έκ Τρικκάλων τής Θεσσα/ίας.Εύτυχήοαντες 
δέ καί προσωπικως νά γνωρίσυψεν έσχατως 
αυτούς, έτύχομεν έξαιρέτου και ίδιαζούσης.- 
περιποιήσεως καί υποδοχής, προσκληθέντες 
παρ’αύτών καί εις ώραΐον γεύμα, ένθα διήλ- 
θομεν ώρας τινάς άπολαύσεως καί εύχαριστη- 
σεως, ή δ ’ έκτιμησις πρός τούς έκ τού έλευ- . 
θέρου Βασιλείου εσεται άνεξάλειπτοςτή μνήμη 
ημών. Ή δ’εύγενεστάτη καί αξιοπρεπέστατη 
•καθ’όλα αξιόλογος Κυρία του, είς άκρον θε
μορφωμένη καί πεπαιδευμένη, έπισκεπτομενη 
συχνάκις τήν'Εσπερίαν, ιδία τήν Γερμανίαν, 
Γαλλίαν καί ’Αγγλίαν, καθίστησιν έπαγωγο- 
τάτην τήν συναστρο^ή·, των, άποκομίσαντες 
τάς καλήτέρας καί ωραιοτέρας εντυπώσεις 
έκ τού αξιολογωτάτου καί πολυαγαπημενου 
τούτου ευτυχούς ζεύγους.

Φ. π.

♦ο-»

Η ΜΟΝΗ ΑΙΤΙΑ

Γενικώς πιστεύεται, ότι ή φαλακρότης είνε άνα- 
γκαίον παρακολούθημα τής προχωρημένης ήλικίας. 
Αλλά διατί τότε δέν είνε δλοι οί γέροντες φα
λακροί ; ■

Μερικοί φαλακρώνουν’ ένωρίτερα άπδ 
τούς άλλους, διότι έχουν πολύ λεπτδν 
τδ τριχωτόν δέρμα τοϋ κρανίου, άλλοι έκ 
κληρονομικών λόγων καί άλλοι κατόπιν 
είδικών. παθήσεων. ’Αλλά διά τήν πλειο
νότητα τοϋ άνθρωπίνου γένους, δέν ύπάρ· 
χει άπολύτως λόγος νά μή,διαρκή καί τών 
τριχών ή ζωή δοον. ή. τοϋ λοιπού σώματος.

Η κυριωτέρα. τής φαλακρότητος σίτία 
είνε ή πίεσις τής κεφαλής διά τοϋ πίλου, 
ή οποία συμπιέζει τά. αίματοφόρα άγγεΤο 
καί έμποδίζει τήν θρέψιν τών τριχών. Βο- 
ηθεΐ 5έ τό κακόν δ άποκλεισμδς τοϋ φω
τός καί τοϋ άέρος. Έπεται ή άνθυγιεινή. 
κατάστασις τοΰ δέρματος καί ή άφθονία 
τής πυτιρίδος.

Αί γυναίκες σπανιώτατα, γίνονται ^φα- 
λακραί, διότι φορούν πίλους ελευθέρους 
ούχί ώς τούς άνδρικούς άδιαπεράστους.ύπδ 
τού άέρος, ούτε πιέζουν τδ κρανίον. ΟΙ 
άγριοι οέν φορούν πίλους καί δέν φαλα
κρώνουν έπίσης οί κάτοικοι. τών θερμών .' 
κλιμάτων, οί μεταχειριζόμενοι έλαφρά κα- 
λύμματατής κεφαλής, τδ,ϊδιόν'καί όΙ χω- " 
ρικοί. Εινε δέ έσφαλμένη ή I 
πνευματική εργασία’*’5"1™*4, 
καί είνε μέν άληθές, δτι- οί περισσότεροι 
έκ τών πνευματικώς έργαζομένων έχουν 
τάσιν πρδς αύτήν, άλλα αίτία είνε ή χρή- 
σις καλυμμάτων. Άλλως τε δλοι οί φα
λακροί έχουν τρίχας είς τούς κροτάφους 
καί τό ίνίον, τά μέρη δηλαδή τά όποια δέν καλύπτει 
ό πίλος.

Καί τό συμπέρασμα ; Νά μή φορή ' τις σκληρόν 
πίλον, αλλά δσον τδ δυνατόν μαλακόν καί έλαφρόν.

Ό Ίατράς.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΑΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΩΡΙΑΣΕΩΣ.

Ή εταιρεία τών «Νιν.ιΐ Architecls» τοΰ Λονδίνου 
συνιστά τήν χρήσιν τής στεάτινης, ώς βερνικιού διά 
να εμποδίζη τήν επίδρασιν τοϋ ύγρου άέρος καί τοϋ 
ΰδατος επί τοϋ σίδηρου καί του χαλυθος.

Οί κ.κ. Philipp Helbi» καί Herman Bertling 
συνιστώσι την χρήσιν αλοιφής έξ ελαίου, ένεχούσης 
μόλυβδον. Τέλος ή « Lenders Paints κατά τδν «Jour
nal des Minos προφυλάττει τδν σίδηρον άπό τήν 
όξείδωαιν.

Ή σύνθεσις αΰτη άποτελείται έκ τής ποοσβήκης 
είς λινέλαιον κόνεως λεπτότατης, ήτι; ούδέν άλλο 
είναι ή πυριτικδς σίδηρος, διτις εΰρίσχεται είς τά 
.γειτωνικα στρώματα τοϋ γρανίτου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΊΟΝ

Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΚΥΡΩΝ

Έάν σάς πρότέίνωσιν νά ίσοροπήσητε έν κύπελ
λον τοϋ γάλακτος .έπί τής αιχμής φιιδς ψαχσίρας, 
βεδαίως δέν θάδυνηθήτε νά τό κατορθώσητε, έάν 
δέν λάόετε τάς άκολδύθόυς προφυλάξεις.

Λάδετε ένα φελλόν καί μίαν περώνην, με όλί- 
γον θάρρος δμως. Θέσατε τδν φελλόν σάς έρμητικώς 
ίσωθΓ τής λαδής τοϋ κυπέλλου, έμπήδατε τήν 
περώνην έπ’ αύτοΰ, ώς δείκνυσιν ή άνωθι ήμε- 
τέρα είκών'καί κλίνατε τήν λαόήν τής ιπερώνης 
σας πρδς τδ κάτω μέρος τοϋ κυπέλλου.

Οδτω τοϋ κέ ντρου τής βαρύτητος τού1 συστή- 
ματός σας μετατεθέντος πρός τά κάτω,, θέσατε 
τδ κύπελλον έπί τής αιχμής τής μαχαίρας καί θά 
εθρετε μετά μικρδς προσοχής, τδ ακριόές σημεΐον 
τής ίσοροπίας ’Επειδή δμνε τά κύπελλα είσί συ
νήθως ίσμαλτωμένα, άποφύγετε δσον τδ δυνατόν 
τήν ταλάντευσιν τής χειρός σας, ϊνα μή τδ κύπελ
λον πέση.

Τδ σύτδ πείραμα δύνασθε νά έκτελέσητε καί έάν 
θέσητε άντί. μιάς περώνης δύο μαχαίρας, ώς 5εί· 
κνυται έν τήείκόνι μας.

φ. Π.

Ό αγαπών πολύ, μισεί τδν έαυτόν τοιυ, δ 54 
δλίγον άγαπών, είναι έγωΤστήρ,;. Ό έρωις είναι 
ζωικόν ρευστδν, δπερ άλλοι μέν διατηρςοΰσι δι’ 
έαυτούς καί άλλο,ι δίασκορπώσιν-αύτό τήδε . κακεΤσε 
καί δη διά τών,δφθαλμών I

Αί γυναίκες δμοιάζουσι πολύ σήμερον τάς με- 
λίσσας, καθόσον άφαιροϋσιν άπό τούς άνδρας τδ 
πολντιμώτερον δώρον, δπερ έδωκεν αύτοΤς ή Φύ- 
σις, «τά είναι των»..
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Η ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΧ1Ο ΕΠΟΨΙΝ

tlTOPiKHtt.CHnOPIKHN ΚΛΙ KOIHaHlKHN
(Μιτ- εικόνων)

(«ννΐχαβ·. iSt προηγ. φύΧλβν)

Ό δέ αιγυπτιακός στρατός οδηγούμενος ύπδ άγ- 

γλων ένικήθη, ώς επίσης και ό άποσταλείς έκ νέου 

έκεΐ άλλοτε διοικητής του Σουδάν στρατηγός Γόρ- 

δων, κατά τάς άρχάς του 1884, οστις και έκλεί- 

σθη ύπο τοΰ .έχθροΰ είς τήν πόλιν Χαρτούμ. Άγ· 

γίλικός στρατός έκ 10,000 άνδρών, σταλείς προς 

βοήθειάν του έφθασε πολύ αργά, διότι τό Χαρτούμ 

ειχ» παραδοθή και οι έντός αύτοΰ Ευρωπαίοι,έξ ών 

οί πλειστοι Έλληνες ήχμαλωτίσθησαν, φονευθέντος 

καί τοΰ Γόρδωνος.
Τδ 1896, στρατός άγγλο-αΐγυπτιακός ύπδ τον 

στρατηγόν Κίτσενερ, επανέλαβε τον εναντίον τών 

Μαχδιστών αγώνα, διεξαχθείσης λίαν έπιτυχώςτής 

εκστρατείας, χάρες είς τήν στρατηγικήν δεξιότητα 

τών άγγλων. Κατά δε τον 76ριον τοϋ 1893 έπανέ· 

κτησαν ,ούτοι τδ' Χαρτούμ καί έκτοτε τδ Σουδάν 

ή',νοίχθη πάλιν είς τδ έμπόριον. Ήδη οί Αιγύπτιοι 

όιπδ τήν επιρροήν τών “Αγγλων έγκατέλειζον τάς 

πιαλαιάς αύτών δεισιδαιμ.ονίας καί δοξασίας καί 

άιπανταχοδ βασιλεύει ή τάξις καί ό πολιτισμός.

Κβφάλαιον Η’·

Διαίρεσες της Αίγυπτου- —Πληθυσμός·—
Παραγωγή-— Ή Νουόίακαχτό Σουδάν.

Έν τινι επιστολή αύτοΰ δ άραψ κατακτητής 

Άμρού. θαυμασίως περιέγραψε τήν Αίγυπτον. Ή 

επιστολή αύτη άπευθυνομένη τφ καλίφη Όμάρ καί 

χρονολογούμενη άπό του 642 π. χ. είναι περίφη

μος και άξια αντιγραφής. Έχει δέ ώς έξής:

οφαντασθήτε, ω πρίγκηψ τώ» πιστών, άγονον 

έρη μο»,στείρα» δέκαι εξοχήν θαυμασίανέν τψ μέσφ 

δύο όρεων. Αύτη είναι ή Αίγυπτος' άπασα δέ η 

παραγωγή της καί τά πλούτη της, από τοΰ Άσουαν 

μέχρι τής Μένχας, προέρχονται έκ τίνος θείου πο

ταμού ρέοντος μεγαλοπρεπώς εν τώ μέσφ τής χω
ράς ταύτης. Ή άρχή τής πλημμύρας καί τής στά

σεως τών ύδάτων είναι ανέκαθεν κεκανονισμένη όπο 

τής πορείας του Ήλιου και τής Σελήνης, καθόσον 

εΐς ώρισμίνον χρονικόν διάστημα του έτους, άπασαι 

αί πηγαί τής ύφηλίου άποτίωσι τώ βασιλεί τούτφ 

τών ποταμών τον ύπδ τής Προνοίας έπιδληθεντα 

αύταϊς προς αυτόν φόρον. Καί δή τότε τα ΰδατα 

αυξανόμενα εξέρχονται τής κοίτης του, καλύπτοντα 

ά’πασαν τήν επιφάνειαν ττ,ς Αίγυπτου, δπως κατα- 

θέσωσιν έκεΐ γόνιμόν τινα^παραγωγικήν ίλύν.Πάσα 

μιταξύ τών χωρίων συγκοινωνία παύει, διατηρού
μενης μόνον τοιαΰτης διά μακρών ελαφρών άκατίων 

πολυαριθμοτερων καί αυτών τών φύλλων τοΰ φοί- 

νικος-Όπότα» δέ τά ύδατα αύτοΰ δεν άναγκαιοΰσι 

πλέον είς τήν εφορίαν τοΰ εδάφους, δ ήπιος ούτος 

ποταμός έπανέρχεται είς τά ύπδ τής ειμαρμένης 

προσδιορισθέντα ανέκαθεν όριά του, έπιτρέπων ουτω 

τοΐς πέριξ κατοίκοις νά συλλέγωσι τον θησαυρόν, δν 

ύπέκρυψεν έν τώ κόλπω τής. γής. Λαός ύπδ του 

ουρανού προστατευόμ·νος καί δστις δπως ή μέλλισσα 

φαίνεται προωρισμένος νά εργάζεται μόνον δια τούς 

άλλους χωρίς αύτδς νά έπωφελήται τοΰ καρποΰ τοΰ 

ιδρώτος του, ολως ήσύχως καί άγογγύστως διανοίγει 

τά σπλάχνα τής γής, όπως θέση τήν σποράν, ής 

αναμένει τήν εύφορίαν εκείνου, δστις αυξάνει καί 

όριμάζει τούς θερισμούς. Τδ σπέρμα αναπτύσσεται, 

τδ στέλεχος ύψοΰται, δ στάχυς σχηματίζεται τη βοή

θεια δρόσου, άναπληρούσης τάς βροχάς και ήτις 

διατηρεί τήν άφθονον υγρασίαν, τήν είς τδ έδαφος 

είσερχομένην. Μετά δέ τήν πλουσιωτάτην καί 

εύφορωτα’την εσοδείαν, επέρχεται έκ νέου ή στει- 

ρωσις καί ή αφορία.

Τοιουτοτρόπως, ώ πρίγκηψ τών πιστών, ή Αί

γυπτος παρουσιάζει άλληλοδιαδόχως εικόνα κο- 

νιώδους έρημου, ΰγρας καί άργυροειδοΰς πεδιάδος, 

μελανός καί πηλώδους έλους, κυματοειδούς και 

πράσινης πεδιάδος, πρασιάς τέλος έστολισμένης δι’ 

άνθέων και απέραντου άγροΰ, κεκαλυμμένου έξ έπι·. 
χρυσών σταχύων. Εύλογητδς ό δημιουργός τοσούτων 
θαυμάτων».

Ή επιστολή αΰτη του Άμροΰ έπερατοΰτο διά 

τής ακολούθου φράσεως, ήν πάντες σχεδόν οί διοι- 

κηταί τής Αίγυπτου, καλώς πράττοντες, άκολου- 

θονσι. «-Τρία πράγματα, ώ.πρίγκηψ των πιστών, 

ούσιωδώς συντελοΰσιν είς τήν ευημερίαν τής Λίγύ- 

πτου καί τήν εύτυχίαν τών κατοίκων της. Πρώτον 

νάμή υιοθετη τις δλως άμελετήτωςνόμους,τείνοντας 

είς τήν αύξησιν τοΰ φόρου. Δεύτερον νά χρησιμοποιη 
τδ τρίτον τών εσόδων είς τήν διατήρησιν τών διο- 

ρύγων, γεφυρών καί διαφραγμάτων καί τρίτον να μή 

άνακαλή τούς φόρους, είμή εφόσον ή παραγωγή τδ 

έπιτρέπη».

“Οπως κατά τους χρόνους τοΰ Άμροΰ,' άπαντα 

τά προϊόντα καί τά πλούτη τής Αίγυπτου προέρχον

ται έκ τοΰ Νείλου, οστις ουδέποτε έπαύσατο κομί

ζω» είς τήν ύπδ τής φύσεως εύνοουμενην ταύτην 

χώραν, τήν γόνιμον ίλύν έκ τών πλουσιωτάτων πε

διάδων τής κεντρώας ’Αφρικής.

— Άλλά πότε ή οικονομική θέσις τής Αίγυ

πτου θέλει επιτρέψει αύτη νά διατεθή τδ σοφόν λό- 

γιον τοΰ Άραβος κατακτητοΰ, ήτοι ν’ αφιερωθη τδ 

τρίτον τών δημοσίων προσόδων πρδ; διατήρησιν 

τών διορύγων, γεφυρών καί διαφραγμάτων ;

Αί κτήσεις του Χεδίδου, συμπεριλαμβανομένων 

τής Νόυόίας-καί τοΰ δυτικοΰ Σουδάν, έγγίζουσι 

τάς πηγας τοΰ Νείλου καί παρουσιαζουσιν έκτασιν 

επιφάνειας διακοσίων εκατομμυρίων περίπου πλέ

θρων. Άλλ’ ή καθαρώς λεγομένη Αίγυπτος, λέ

γεται ή στενή καί έλικοειδής κοιλάς, ή διήκουσα 

άπό τοΰ πρώτου καταράκτου τοΰ Άσσούαν μέχρι τής 

θαλάσσης. Ή κοιλάς αΰτη λίαν περιωρισμένη έν 

τφ άνφ αύτής μέρει, πλατυτέρα έν τώ μέσφ, έπε- 

κτείνεται έν μεγάλη και εύρεία πεδιάδι, έν τώ κά

τωθι αύτής διαμερίσματα ήτοι πρός τδ μέρος εκείνο 

ένθα δ ποταμός διαμερίζεται είς διαφόρους βραχίο

νας δυναμένΟυς νά διαβρέξωσι μεγάλην έκτασιν συ- 

μαντικών γαιών'.Ούτως έγένετο τδ λεγόμενον δέλτα, 

ληφθέν έκ τοΰ έλλληνικοΰ αλφαβήτου καί οπερ 

άκριβώς σχηματίζει τδ τριγωνικόν σχήμα αύτοΰ.
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‘Η κεφαλή τοΰ Δέλτα ήτον άλλοτε - νοτιώτερον ή 

σήμερον, υπό δέ τούς Φαραώ καί Πτολεμαίου;, ό 

Νείλος διερχόμενος τδ Δέλτα, έσχημάτιζεν επτά 

βραχίονας ■ τόν Κανώβιον,οστιςδιέβρεχε τήν πάλι» 

Κανώδήν)'·μία·> τών πλουσι-ωτερων καί άκολαστο- 

τέρων πόλεων τής άρχαιότητος, τον Βολβιτικόν, 

τον Ταμιαθίκόν, τόν Μενδήσιον. τον Σα'ι'τικσν καί 

τον Πηλόύβί&ίΜΑμελεΤς όμως διόικηταί, άφήσαντες 

νά καταστραφώσιν αί διώρυγες καί τά προχώματα, 

τά δέ υδατα τοΰ π&τ'ριμδΰ βαθμηδόν έγκαταλείψαντα 

μέρος τών άρχαίών'’%τδμ'ά«ών,; δέν ’τροφοδότησαν 

έκτοτε ή μόνον δύο β,ρ·αχίδ«α^.--θιτινες και κατά 

τούς αρχαίους εκείνους χρόνουί'έ^ώροϋντΟ οί ση- 

μαντιπώτεροι. Τον Βολδιτικό», όστ??‘«ήμερον είναι 

το στόμιο» τής Ροζέτης καί τον ΤαμΜαθΐκό»-, δστις 

ήδη λέγεται βραχίων τής Δαμιέττης. 'Οόδώ συνέ

πεια τής απρονοησίας τώνΤούρκων καί . Μάμελ'ούκων 

διοικητών, έσχηματίσθησαν και έπεςετάθησαν αί 

μεγαλαι λιμνοθάλασσαι (τέλματα) αί περιβάλλουσαι 

τήν ακτήν, άπό τής Αλεξάνδρειάς μέχρι τής Πε- 

λούζης καί ών μεγαλειτέρα είναι ή τής λίμνης 

Μενζάλης, έκτεινομένη έπί μήκους δεχαπέντ: λεύ

γων, μεταξύ Δαμιέττης καί Πελούζης..

Μολονότι ή Αίγυπτος, συμπεριλαμβανομένων 

τών ερήμων καί οάσεων, περιλαμβάνει επιφάνειαν 

25 έκκατομμυρίων πλέθρων, έ» τούτοις τδ καλλιερ- 

γούμινον μέρος αύτής φθάνει είς δύο καί ήμισι έως 

τρία εκατομμύρια πλέθρων. Ήδη-δέ καταγίνονται 

βαθμηδόν νά διπλασιάσωσι τουλάχιστον τήν εκτασιν 

τών καλλιεργησίμων γαιών, διά τής αύξήσεως τοΰ 

δικτύου τών διωρύγων καί τής άποξηράνσεως τών 

ελών.
Ή Αίγυπτος τότε διν,ρεΐτο εΐς τρία μεγάλα’δια · 

μερίσματα. Τήν Κάτω Αίγυπτον, περιλαμβάνόυσαν 

άπασαν τήν' έκτασιν τοΰ Δέλτα καί φθάνιουσάν μέχρι 

τής Μέμφιδος, τήν Μέση» Αίγυπτόν κΐαί τήν Θη· 

βαιδα. Διοικητικώς δέ υποδιαιρείτο είς ννομούς, διοι- 

κουμένους ύπδ ένδς διοικητοΰ.· Σήμερον όμως ή Αί

γυπτος διαιρείται είς δέκάτέσσαρας επαρχίας, διοι- 

κουμένας ύπδ ένδς διοικητοΰ καλουμένώυ Μουδίρου 

ίσοδυναμοΰντΟς προς τήν θέσιν τοϋ Νομάρχου. Ό 

πληθυσμός τής Αίγύπτου ύπολογίζεται περίπου είς 

έξ έκατομμύρια'κατοίκους.

(Έπεται συνέχει»]
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ΗΧΩΤΗΣΗΜΕΡΑΣ

ΑΗΣΤΑΙ KAI HISTUHBIS

. Ί

Τηλειγράφημα έκ Βώλον άγγίλλει τήν έμφάνισιν 

αγνώστων, ληστευσάντων καθ’ όδόν τον όμογ.νή κ. 

Φοινικόπουλον μιτά τή; οΐκογίνιία; τον, έλθέντα 

έξ Αίγύπτου χαί τήν άγανάκτησιν τβ·» κατοίκων. 

Συνέρχεται εσπευσμένο; υπουργικόν συμβούλων,

11 ά ν τ ε < ο ί ύ π ο ν ρ γ ο ί, Είναι φοβερόν. Νά 

τοΰ; έξοντώσωμ.ν αμέσως.

Ό II ρόεδ ρο Πρωτάκουστου! Νά βιαταχθή 

όλη ή έν Θΐσσαλίφ στρατ. δύναμις vi Λ·ρικυ/.λώση 

τό ΙΙήλιον. Κάθε λίγο αΰτα εχομ.ν.

Τών Στρατιωτικών. Δένάρκεί. Το Ιΐή- 

λων εΐναι άπίραντον.

Ε ί; "Γ π ο ό ρ γ ό ;.Νά συμπράξουν καί ή Μοίρα.

Τών Ναυτικών. Αδύνατον τοΰτο, εύρίσζε- 

ται αυτή είς τον ωκεανόν.

Έτερος υπουργός. Νά ζαλέσωμιν τότε 

τήν εφιδρείαν.

Τώ vaO ί ζ ο ν ο μ ι ζ ώ'ν. Πριτσ! Δέν υπάρχουν 
χρήματα.

Είς ΰ π ο u ρ';γ;ό:ς', .(' Αναγ:νώσζ.ων τ'ο τηλεγρά

φημα) IΙερίεργον ! Δέν βλέπετε ; Τριών ήμερων τό 

τηλεγράφημα είναι ;

Πάντες ό μ ο φ ώ ν ω ς. Τριών ήμερων είναι τδ 

τηλεγράφημα; Τί ταχύτης!
Είς ύ που ργό ;, Καλείτερα. Τό ζήτημα έξε- 

Ούμαγε χαι,άς άναβάλλωμεν τήχάπίφασιν·&’;ίΰθε?. 

τοτέρας περιστάσεις.

Πάν τε; όμοφώνως.· Μάλιστα. Μάλιστα, 

καί ετοιμάζονται νά φύγουν.

Ό Γραμματείς. (εγειρόμενο;) Κύριοι Υ

πουργοί. Έπί τή ευκαιρία τής συνελεύσεώς σας εχω 

να σας. αναγνώσω επείγουσας τινα; πιστώσεις.

Ε ι ς Ύ π ο υ ρ γ ό ς. Λέγετε ταχέως,διότι βιάζο

μαι νάχάμω ταξειδάχι.

Ό Πρόεδρος, (σπογγίζω* τον ιδρώτα) Ναί, 

ταχέως, διότι είμαι προσκεκλημένο; είς γεύμα.

Έτερος. Και έγώ εχω νά χάμω τό λουτρόν 

μου, διότι είναι ζέστη.

Ό Γραμματεύς.ΉΔκύθυνσι; τών ταχ.χαι 

Τηλεγράφων μας ζητεί πίστωσιν 80,000 δρ. διά τήν 

,μετάκληισιν γερμανοΰ διοργανωτου χαί ■ 100 000 διά 

διορισμοώς χαί. προαγωγήν υπαλλήλων,

Τών Ναυτικών. Νομίζω, οτι προηγούνται 

at iStxat μου πιστώσεις.

Τών Στρατιωτικών. Πρέπει νά προτιμή- 

σητε,τας έχ δύο. έχατομμυρίων αναπληρωτιχάς πι 

στώσεις διά τήν ασφάλειαν τοϋ Κράτους.

Τής Δικαιοσύνης. ΙΙαραιτοϋμαι,ώτανπρό- 

χειυαι νά δαπανώνται άσκόπως τά χρήματα.

Τών Ο ί χο ν ομ ι χώ ν. (λαμβάνω* τδν πίλον 

του) ’Αδύνατον ! Τί ισοζύγιο* θά παρουσιάσω είς 

τή* Βουλή* μεθαύριο* ;

Είς Υπουργός. Και διά τήν άστυνομίαν, τά 

Πρωτοδικεία, δέν 0ά γίνη πάλιν τίποτε ;

Ό Π ρ ό ε δ ρ 0 ς.· θά σκεφΟώμεν έίς νέο* ύπούρ-ί 

γιχον συμ6ούλιον:

Δύο Ί’πουργο.ί. ΉμεΤς παραιτούμεθα.

Ό Γραμματεύς. Ώστε περί Τηλεγράφων :

Είς Υπουργός. Καί τί ένδιαφέρίσαι συ 

περί Τηλέγραφων : < ■ '

Ό Γ ρα μ μ α τ ε ύ ς. Έχω ένα αδελφόν βοηθόν

β', τάξεως έπί εικοσαετίαν χαί πρέπει να προαχΟ.ή.

Ό Π ρ ό ε δ ρ ο ς. Δίκαιον, άς κάταγίνωμε* λοι

πόν είς τά Τηλεγραφικά.

Τών Ο ίκονομι κώ ν . Τί λέγετε, κύριε πρό

εδρε ; Τά Ταχυδρομικά και Τηλεγραφηχά μοΰίεχά- 

λασαν τδ ίσοζύγιον, χωρίςνά γίνη τίποτε. ■
Ό Π ρ ό ε δ ρ ο ς. ΐΐώς ; δέν· είδες τά νέα γραμ

ματόσημα. τά κομψά γραμματοκιβώτια, τά χρωματι

στά δελτάρια καί τά κίτρινα ταχ. φορεία;
Τών Οικονομικών. Έν τούτοι; αί «πιάτο· 

λαί βραδύνουν καί τα τηλεγραφήματα......................καί

οί λησταί θά . . .

Ό II ρ ό ε δ ρ ο ς, Ακριβώς δι’ αύτό θά έλθ/, δ 

ξένος διοργανωτής.
Είς υπουργός, Μά είναι γερμανός.

Ό π ρδεδροί. ’Ακριβώς δι’αΰτδ τδν φέρομιν. 

"Ολο; οί διωργανωταί «ρέπει νά είναι γ-ρμ.ανοί. Τά 

καταφέρουν καλείτερά.
Είς Υπουργό ς. Μά μέ ποιον θά συνενοήται;

Τ ώ ν Έ κκλ η σ ι α στ ι κώ ν. Μαζύ μου κύριοι 

συνάδελφοι, δέν γνωρίζετε, ότι έσπούδατα είς τήν 

Γερμανίαν ;
Τών Οί κον 0 μι κών. 'Αρκεί νά μή δύναται 

νά συνενοηθή μαζύ μου.

Ό II ρ ό ε δ ρ ο ς. Ούτε μαζύ μου.

Τώ ν Ναυτικών. Ούτε μαζύ μου.

Τών Στρατιωτικών. Ούτε μαζύ μου.

-Τών ΈξωΤ ιρ ι κών. Ούτε μαζύ μου.

Ό Γ ρα μμα τ ε ύς. "Ώστε, Κύριοι;

Ό Ιϊρόεδρος. Είπομεν, άς συνενοειται μέ 

τούς ’Εκκλησιαστικούς.
' Ό Γρ αμ μα τ εύ ς. Καλώς, άλλά περί πιστώ- 

σ.ως ; τί 0ά γίνη ;

Ό Πρόεδρο ς/Ας ελθη καί βλέπομεν, έπειτα 

θά του μάθωμεν τήν ’Ελληνικήν.

ΙΙάντ ε ς. (φεύγοντ-ς)Τί ζέστη, δέν ΰποφέρεται. 

Έπειτα δέν .τρώγεται καί τόση εργασία !

Φρίχ

EPttS ΚΑΙ ΚΑΥΪΛΚ —ΦΥΪΙΙΙΙ Β5ΚΑ1ΞΙΣ

Ό υπερβολικός καύόων είναι αφόρητου 
και ανούσιον κακόν.

Είναι επιδημία γενική τοϋ θέρους, ήτις 
δεν φείδεται ουδενός. Καταλαμβάνει πάντας, 
άπό τοϋ ήγεμόνος μέχρι τοΰ ελάχιστου θνη
τού, καλούς καί κακούς, πλουσίους και πτω 
χούς, υγιείς καί νοσηρούς,.

Έξασθε^εΐ γενικώς πάντας.
Παραλύει τά νεύρα καί τάς δυνάμεις.

Γεννά ιδιοτροπίας κάί απαιτήσεις.
’Επιφέρει ιδρώτα καί εξανθήματα.
Παρεξηγήσεις καί παράπονα.
Καί τέλος κοπώσεις καί ηλιάσεις.
Έάν κάθησαι, στενοχωρήσαι.
Έάν περιπατής, δύνασαι νά σκάσης.
Έάν εργάζεσαι, αποτυγχάνεις.
Έάν κοιμάσαι, στρέφεσαι περί τήν κλίνην 

σου ώς σουβλισμένος.
Καί έάν τρώγης, νομίζεις, βτι καταιβάζεις 

είς τόν στόμαχον κάρβουνα άναμμένα καί ζη
τείς άκαταπαυστως πάγον νά δροσισθής.

Εύρίσκεσαι τέ'ος είς μίαν αληθή κόλασιν, 
άπό τήν όποιαν μόνον μία θάλασσα, άλλά 
θάλασσα αχανής καί ψυχρά δύναται νά σέ 
λούσι^ καί σέσώση.

Έαν δ’ εχης καί τήν ατυχίαν νά ήοαι έ- 
ρωτευμένος, αί, τότε εΐοαι ί δυστυχέστερος 
τών ανθρώπων, διότι εύρίσκεσαι μεταξύ δύο 
πυρών. Φεύγεις δέ ώς δαιμονισμένος άπό τήν 
μίαν καί πίπτεις ώς τρελλός είς Την έτέραν.

Καί ή δευτέρα αύτή κόλασις είναι χειρό
τερα τής πρώτης διότι μή νομίζης, οτι σέ 
βασανίζει αυτή μόνον, τουναντίον σέ άπο- 
τελειόνει, σέ έκμυζδ και σέ λυόνει ώς κη
ρίου.

Έρως καί κ α ύ σ ω ν ! είναι δύο αντίθετα 
κακά, τά όποια ,πολεμοΰσιν άλληλα, άν δ’ 
εχωμεν καί τήΫ' τύχήύ' ’̂Κ^ιέ'λθώμενέΙς τήν’ 
διάκρισιν αύτών, έξουδετερούμεθα καί χανώ- 
μεθα καί τό μέν σώμα μας ώς κηρίου διαλύ 
εται, ό δέ νους μας παραφρονεί καί ώς χε- 
λ-ώνη σταματά.

ΡΟΓΣ

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

— Τί άνοήτως δπου μοΰ όμιλεΐ; σήμερον, 

φίλε μου, ομοιάζεις ώς βλάξ.

— Μά δεν γεωρίζει;, αγαπητή μ.ου, δτι πρέ

πει τις νά συμυ.ορφοΰτα'. πρός τήν άνάπτυξ'.ν 

τοΰ μεθ’ ού συνομιλεί;

— Κύριε ’Αγησίλαε, τί χρώμα θέλετε νά 

γίνη τό δωμάτιόν σας; ·

— Μά μπλε, φίλε μου, δπω; καί τό φόρεμχ 

τή; Κυρίας.

— Άλλά τό μπλέ, κύριε Αγησίλαε. . .δέν 

διατηρείται πολύ. -

— ’Αδιάφορου, τόάλλάζομεν μεθχύρ'ον με τ ό 

νέον φόρεμά τή; Κυρίας.

Άλλα φίλε .μου, ήρώτα ή 'Κίλίΐψώ τον σύ

ζυγόν της, παραπονουμένη, ή γνώμήϊ μου ,λδ·.«όν 

δέν αξίζει πλέον τίποτε ; ;

— Πώς, αγαπητή μου, τής άπανττά ά σύζυγό; 

της, ΔΙν βλέπε·;, δτι οσάκις έχομειν τήν αύτήν 

γνώμην, ΰπεριόχύει ή ϊδική σου; Μόνον οσάκις 

έχομεν διαφορετικήν, υπερισχύει ή ιδική μου.

——γ——

, ΤΟ Χλ,Ι ,... -S·’·■?·■-’

— Μα, κύριε Χρ. . . . προ ολίγου ό υιός σας μοί 
«πλήρωσε 180 δρ. δια μίαν όμοίαν ενδυμασίαν και 
σεϊ; θέλετε νά μοΰ δώσετε ήδη, 140 δρ ;

— Ό υΙός μου, κύριε ’Αιδονόπουλε, δυνατόν νά 
εχη πλούσιον πατέρα, οστις νά τω δίδη άρχετα χρή
ματα, έγώ δμως δέν εχω, νά μοι διδ·>), ώστε δέν 
πληρώνω περισσότερα.

Καί δ Άϊδονόπουλος χατ’ιδίαν.
— Τά τέκνα πληρώνουν τά; αμαρτίας τών γονέων 

χαί οί γονείς τα χρέη εκείνων. Άμοιβαΰα !

Διατί δ σύζυγός σας, ήρώτα ή κυρία Κλεονίκη τήν 
φίλην της Ελένην, πάντοτε πηγαίνει όπίσω σας, 
όπόταν έξέρχεσθ* όμου ;

— Ά, έτσι τοΰ αρέσει, αγαπητή μου, θέλει^παν- 
τοτε νά φαίνεται άτι κάτι καμνει, Φωβιεϊται να μη 
χάσω τίποτε καί με παρατηρεί έκ τών.. δσπισθεν.

— Ό καβηγης κ. Πιτ. . . συναντά τόν κύριον 
Καρπ. . .

— ’Αγαπητέ μοι κύριε Καρπ. . , μετ’ εύχαριστη- 
σεως παρατηρώ ή κόρη σας δλονεν προοδεύει είς τ?; 
γράμματα, βά’γίνη αξιόλογος γυνή.
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— Ακριβώς κ. Πιτ. . . σα; ούχαριστώ, σήμορον 
τήν πρωίαν τήν ήρράβωνίσαμιν μετά τοϋ νέου χ. 
Δημ. . . Ήγαπώντο προ τβτραετίας.

Ό καθηγητής κατ’ιδίαν :
— Ήγαπώντο προ τετραετίας καί εγώ τψ ολίγον 

προοδεύει »ίς «ά· γράμματα ! τί μέθοδος είναι αύτη ; 
”Αχ έσφαλλα, δεν εΐξεύρει πλέον χανείς πώς νά 
όμιλήαη. . .

Ό κ. Κατϊ. - - εις κάποιον οφειλέτην συναντη- 
θέντες είς τδ θέατρον Τσόχα.

— Είς τδ θέατρον πρέπει νά πηγαίνουν μόνον 
εκείνοι, οί όποιοι δεν χρςωστοΰν εις ουοενα.

— Ναι, άλλα όσοι έχουν εισητήριον δωρεάν ;
— Τότε νά βλέπουν δράματα αυτοί καί οχι κω

μωδίας.

ΕΙΣ ΚΟΡΗΝ

- Τοΰτ@ουνσΰ τ!άγέρι 
Φίλη μόυ σοΰ φέρει 
Την άγνΑ δροσιά. 
Τό πτηνόν στα ΰφη 
Ποΰ πετά, τήν θλίφι 
Σοΰ πέρν' απ’ τΑ καρδιά.

Άκου τ’ αγγελούδια 
Ποΰ γλυκά τραγούδια 
Φίλη μου σοΰ βάλλουν 
Κι’ άνθη μυρωμένα 
Μόνον δι’ έσένα

- Φίλτατη μου θάλλουν.

Τ’ απαλό τό κύμα 
Στην ακτή σουθρΐμμα 
Γίνεται kq\ βάλλει 
Σιγαλό τραγούδι 
Δι ’ ένα λουλούδι 
Ποΰ στόν κόσμον θάλλει

Άσπρο περιστέρι 
Είναι Λ καρδιά σου 
Φωτεινό αστέρι 
Είνε Α ματιά σου!

Ιούλιος*1901 Κωνστ. Μιβαηλίδης

ΕΝΘΥΜΟΥ

Ένθυμοΰ τά περασμένα 
καί είπέ μου διατί 
είς ιόν έρωτά σου κόρη 
οέν έστάθηκις πιστή;

Μήπως ιχιις λςίμονήσει 
τήν παληάν μ.ας τήν ζωή 
τά ευτυχισμένα χρόνια 
δπου ζήσαμε μαζύ.

Μήπως πλειά δέν ενθυμείσαι 
τό τί μοΰ ’πες μ’.ά βράδυ» 
δταν εΓμιΟα μονάχοι 
παρά τήν ακρογιαλιά;

Βέβαια δέν ενθυμείσαι 
ταΰτα πάντα, ώ σκληρά 
καί γιά ’φτό στον έρωτα‘σου 
δεν έστάθης σταθερά.

Λάρισσα ’ΑδαμΑντεος Ν. Νιπολαίδης

ΗΛΙΟΛΑΤΡΗΣ

Τοΰ φωστϋρος τής Αμέρας 
ώραΐα έμψυχος είκών 
είσαι τό μαγικόν δέρας 
δι ’ έμέ κάλλος θεϊκόν ·
Ώς -δ’ ο ήλιος 'στΑ σφαίρα 
είν’ ό λαμπρότατος φωστΑρ 
είσαι της καδριάς μου βέρα 
ό φαεινότατος άστήρ.
Θέλγεις δμματα καρδίας 
την ψυχήν μου ζοιογονεΐς 
μ’ εν σου βλέμμα ειρωνείας 
έρωτας παντού σύ κινείς.
Ναί! Φως είν' αί ακτίνες σου 
κι’ ώς ήλιον τάς προσκυνούν 
λάτρης ειμ’ έγώ δικός σου 
μέ καρδίαν καί μέ τον νοΰν. 

θηθαι Ευκλείδης Λ. Βίγιαννης

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗ' ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ

Σάν ΐποθάν» τ’ ορφανό
Στής ξενητειας τδ χώμα, 

Χωρίς καμμιά παρηγοργιά
Χωρίς ελπίδα μίαν,

"Υψωσ' έχει στόν ουρανό
Τδ δακρυσμένο ομμα

Κ' ευχήσου <ίς τήν Παναγιά
Γιά δυστυχή καρδίαν. . .

Καί θέλησε στη μνήμη μου δυο δάκρυα να χύσης
Καί μή μ’ άφήσης «κλαυτό τό δόλ’ο, μή μ’ αφήσης.· 

Σεπτέμβριος 1900
Έν Βελδενδω της Μακεδονίας . I. Γ. Άντωνιάδης

— Νά I πατέρα, ό σιδηρόδρομος φεύγει.
— Καλά.,, .τώρα.-..
— Φεύγει, σοΰ -λέγω πατέρα! νά φεύγη καί 

σύ οιαβάζσις άκόμη εφημερίδα !...
— Καλά, σοΰ είπα. “Ηκουσα...
Ό μικρές Τοτές τραβών καί σχίζων τήν έφη- 

μ.ερίδα.
— Τί τώρα καί τώρα, πατέρα ; Μέ τήν εφη

μερίδα το πρω,ί.Ιφυγ,ε,·. τό τ^άμ,..! ^λ τήν έφ^^ 
μεριόα τώρα εφυγε ό σιδηρόδρομος !

Νά ! καί εγώ θά σκίζω τής εφημερίδες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ Ν. Δ.ΝΙΚΟΔΑΙΔΟΥ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝβΕ=ΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Παρεπιδημοϋντίς έν τφ ώραίφ Βώλω, παρη* 
κολουθήσαμεν καί ημείς μετά μεγάλης εύχαρι- 
στήσεως τάς,έξετάσεις τοΰ·ιδιωτικού εκπαιδευ
τηρίου κ. Ν. Δ.Νικολαιοου, αΐτινες έγένοντό 
αφορμή συγχαρητηρίων ού μόνον τών γονέων τών 
έν αύτφ διδασκόμενων τέκνων, αλλά καί παντός 
παρακολουθήσαντος αύτάς, διότι ώς πανθομ^λο- 
γεΐται, παρετηρήθη πρόοδος καί εργασία κατά τό 
παρελθόν σχολικόν έτος, ανώτερα παντός επαί
νου, οφε,ιλομένη κυρίως μέν έκ τών άενάων κό
πων καί δαπανών ούς καταβάλλει ό διευθυντής καί 
ιδιοκτήτης τούτου, έξ άλλου δέ, έκ της θαυμα- 
σίας διδαχής τοΰ προσωπικού του, δι’ ού έπε- 
τεύχθη ό κύριος σκοπός τοΰ λαμπροτάτου τούτου 
εκπαιδευτηρίου, ή άνάπτυξις τοϋ τε πνεύματος 
καί τοϋ σώματος.
• Καί ήδη αφορμήν λαβόντες έκ τούτων καί τήν 
έθνοφελή καί καρποφόρου ορΛσιν κατιδόντες ίγ- 
καρδίως σύγχαίρομιν καί συνάμα παροτρύνομεν 
τον υπέρ τούτων μοχθοΰντα κ. Νικολαίδην, διά

τό μέγα εργον, δπερ άνέλαβε, όπως εξακολου
θήσω ύπέρ τής προόδου τών έν αύτφ φοιτόντων, 
αντιπαλαιων καρτερικός καί ύπομονητικώς κατά 

,· τωή^μυρέ&^^δνσχερειών;καί; προσχωμάτων, εύχό- 
; μ^ούδπ^·^ρί.^αμκεΐί: κόπσγτου<:χδ^·αί άκατά- 

πάύσ*γ«^ν^^^·;ήθικαΙ;ζημ·άι'τοΰή·ϊκανοποιή- 
σωσιν έν 'τφ μ.^^ρΰτι-αυτόν δεόντως.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΙΣ

θαυμάσιου 
άσκων τήν

θέατρον Ηεαπόλεως. Ό
τούτου θεάτρου άδιακόπως έξα> .
εξοχον κωμωδίαν «Σαμπινιδλ μέ τδ στοανιό», δ δέ 
κοσμος άπειρος παρακολουθεί τάς κωμικωυτάτας πε
ριπέτειας τοϋ. ψευδο-Σαμπινιόλ κ. Νίκα ακ’τινε; δέν 
υπολείπονται τών το» αληθούς. Σαμπινίόΐ. κ. Τασ- 
σογλου ώς καί το'ν λοχαγόν τών εθνοφρουρών τδν 
άμίμητον κ. Σταυρόπουλόν. Ήδη ήτοιμάσθη νέον ερ
γον ε'Η μεγαλομανία.» .. *

. ■ ■ θέατρον Tdtfjja. Μετά τήν άυνεχή: διδασκαλίαν 
απο τής σκηνή; τοΰ θεάτροώ τοϋτον τοΰ ώραιωτάτίυ 
έργου «Αί γυναΐλες μας» *.ή£η ανεβιβάσβη κα! «Τδ 
μεγάλο κακό» ή νέα κώμώδίφ τοϋ κ. Ί.: ίεληκατε- 
ρίνη έργον πολύπλόκον και εις άκρον επιτυχές, έν ώ 
θριαμβεύει^ ή κ. Ταβουλάρ.η, 'ήτις.μετεχέιρίσθη τήν 
γυναικίαν γ λ ώ σ σα ν (περίήν.στρέφεται τό εργον τοϋτο) μετά μυθώδους καλλιτεχνική? δυνάμεως. 
^Ύ'ο εργον: τούτο ^^εί^^^^ίίδοϋν,ολοι καί ιδίως 

'•'Μπτρον; 'Ομό-ύσ^^^Η^^^^^μιολογούμε- 
νον θρίαμβον τής νεαρας καλλιτέννιδος Μαριίας Κοτο
πούλη έν τιρ έξόχω εργω «Εις γάμος τής επο
χής» ήδη έδείχθη τοιαύτη καί είς τδν «Γέρω-Δεκανέα 
εν’ω όλος δ θίασος εύρίσχεται έπί ποδδς ,σειμειώσα; 
άρκετάς επιτυχίας.

•r4.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Γρηγορίου Ηενοπούλονέ Διηγήματα 
(σειρά πρώτη) Έξεδόθησαν έσχάτως είς 
κομίότατον και καλλιτεχνικόν τόμον τά 
νεώτερα τών έργων τοΰ συμπαθούς κ. Γ. 
^.ενοπούλου, τού λαϊκόν σνγγραφέως 
κατ' αύτόν, τού Έλληνικωτέρου δέ κατά 
τόν λόγιον γερμανόν Δίττεριχ·

Πράγματι δέ τδ έπίθετον λαϊκός, όχι 
καί όλίγον κολακευτικόν, αρμόζει είς τον 
δημοφιλή διηγηματογρόφον, ούτι'νος τά 
έργα άναγινώσκονται μετ εύχάρίσπήσεως 
τόσον ΰπό τοΰ λαού, δσον καί ΰπιό τών 
λογίων. ·

Η «φύσις» συνιστώσα θερμώς είίς πάν- 
τας τήν άπόκτησιν τών διηγημάτων τού 
κ. Γ. Ξενοπούλου εύχεται νά έλ'θμ είς 
φώς τάχιστα καί Α Δευτέρα σειρά 
τούτων. Π.
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΕΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΥΠΟ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 1. ΑΝΕΜΟΓΊΑΝΝΗ

(βυνίχεια* ΐδ« προηγούμενου ψύλλον}

Πρός τοΰτο τό φθογγόσημον ούτινος καί ή 
θέσις καί τό όνομα είναι γνωστά επί τοΰ πεν-

TO.etS. sol

1

Λ'. Γράψχτε είς

Όλως φαιδρά καί περιχαρής μετά τής χαρακτηριζούσης·. αύτην έΚεν&ε^όίητος 
κα\ «ίφελείας κα\ χάριτος, έξασκεϊ τό ώραιότερον, έντχμο'κερον καί φνσικώτερον 
των ανθρωπίνων έργων. Είναι τό μδνον Επάγγελμα, δπερ ηύλ-όγησεν ό Χριστός 
κα\ είς μόνον τόν ύαρράν, ό θεάνθρωπος ένεπιστεύθη την αποστολήν τον. Ίδετε 
τον, είναι τύπος τελείου ανθρωπίνου καθήκοντος είς τήν περιδολήν ν.«1 τήν δ^ιν 
είς τήν έπιβολήν καί τό αίσθημα, είς τό καθήκον καί την αγαθότητα.

Ευλογημένη ’Ιχθυοπώλης I Pof'c.

ταγράμμου, ποικίλλει δέ άναλόγως τών κλειδιών 
συγκρίνομεν καί προσδιορίζομεν ανίφορικώς τό 
πραγματικόν ύψος τών επίλοιπων φθογγοσήμων. 
Πρόκειται λοιπόν περί μεταφοράς. π. χ. διά; νά 
μεταφέρωμεν είς τό κλειδίον τοΰ Do, 4ης γραμ
μής, τό ihi γραφόμενου έπι τής πρώτης γραμ
μής τοΰ κλειδιού, τοΰ sol, παρατηρβΰμεν κατά 
πρώτον, ότι τό Ιϊίί’ίυρίβκεται κατά τρία διαστή
ματα άνωθεν τοΰ':-Εώ,|λ·αμόάνοντες τοΰτο, ώς 
δρον συγκρίσεως. π. χ. ’

ΞΞΞΞ*

φ'ιογγότ,,μο, πρός
1Ο·

ν νά μετοφερωμεν εις τό κλειδιού τού-sol τό έξής φθογγόσημον.

Πράττομεν, ώς γνωρίζομιν. Τό συγκρίνομεν δηλαδή μετά γνωστόν φθογγό
σημον, ώς έξής.

ή μεταφορά US··. . .

ip—__  δ£η
d* ι ομοφωνία

I υμνάσ^ιατα 

έκαστον κλειδίον τούς έξης φθόγγους.

5 *|ϊΒ^ξ=3ξ==
σ·

Β . Μεταφίρατε τούς εξής φθόγγους εΐς τό ύπ’αυτών δεικνυόμ-νον κλειδίον καί φθογγόσημον.

#

«V

&

—(β.^θ=:

To sol εις το 
χ/,ιιο.τον 1Λ 3τ£ 
γρ«μ.

Γ'. Μεταφέρατε είς τό κλειοίον τοΰ ίι 4ης γραμμής τάς σειράς τών εξής φθογγοσήμων.

iBBiiiPlSfit-ispl

- I

1i do »ί« ιό! 
κλίΐίίαν τοΰ υοι 
in- ϊρ«ι*· Un; w·

—Τ'# , Τ 
To ηή ft? -To fa, εις τόuosi«tui ι«ηιι·ι;τ«ι -ι ο ja, εις τοι ■ ιοι-ϋ«;τοι ‘Τόεϊιΐΐτί, 

τοΰ do [vlsioio·, τοΰ do | ν.\ει$ών τοϋ fa κλειζίνν tov<JO|«\>tB.tl>v sol 
?ας γράμ.4>Κ γραρ·.

='ί Π
I To sol ε<; τοΤό.ίΟΐίίςτΟ

χ>.εΛ, τοΰ do[χΐΐώΐην τον soj ‘ 
4>>; γραμ. 1η« γραμ.

ί
Δ’. Επίσης είς τό κλειδίον τοΰ βοΙ’&ίυ.τέρας γραμμής τά έξής φθογγόσημα

Τά κλειδιά λοιπόν χρησιμεύουσιν, διά νά γράφωμεν μεγαν αριθμόν φθογγοσήμων εφ’ένρς πεν
ταγράμμου καί διά νά διακρίνωμεν διαφόρους φθόγγους ανήκοντας είς φωνήν τν»α ή είς δργαινον; Έκ 
τούτων τά δύο κλειδιά τού fa είσίν εύχρηστα εις τά όργανα και είς τάς φωνάς τάς χαμιηλάς, τό 
τού do τής 1ης γραμμής είς τά όργανα καί τάς φωνάς τάς ύψηλάς καθώς καί τό κλεηδίον τοΰ 
8θ1 καί τέλος τά λοιπά κλειδιά τοΰ do 3ης 2ας και 4ης γραμμής, είς' τά όργανα καί τάς φιωνάς τάς 
μετρίας.

Νομίζομεν δέ άναγκαΐον νά ίπιστήσωμεν τήν προσοχήν των αναγνωστών μας είς τάς εκτενείς 
περί τών κλειδιών εξηγήσεις και τών φθογγοσήμων διά τε τήν σπουδαιότητα καί τό βύσκολον 
αυτών.

■ ^Έπεται συνέχεια).

4
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στ/μασιν αυτού έν Κεψαλληνί? δέ, Ζακύνθω καί Κερκύρα παρά τοίς.'ϊποκαταστήμασ! τήςΊον^ήςΤπαπίίης.Έν Β^ννη παρά τί 
Τραπέίης’Αθηνών. Έν Σμύρνη παρά τώ Ύποψατ. Τρσπέζης Μιτυλήνης. Έν Κρήτη παρά τοΐς Καταστήμασ(ν Τραπέίης Κρητη< 
τον χαρτοσήμου ώς προκαταβληθέντος ύπδ τής Τραπέίης είς τά Δημόσιον.
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ΖΥΘΟηΟΙΕΙΟΝ Κ. ΦΙΞ

Ύπιερηφάνως .υψοΰται έν τη όοφ Φαλήρου τό 
μέγα «ύρωπαϊκότατον καί τέλειον εργοστάσιου 
ζύθου μετά παγοποιητιχής μηχανής ώς καί ηλε
κτρικής, τιμόν έξοχως τήν Ελληνικήν βιομη
χανίαν, διά τήν βΰγεστότητα καί θρεπτικότητα 
τοΰ καλλίστου ζύθου του, οστις καταναλίσκεται 
χονορικως καί λιανικώ; είς βαρέλια παντός με
γέθους και είς -φίάλας παντός -είδους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1β. Αίνιγμα.
"Οταν είναι νηνεμία, 

Ούράν έχον μέ όρδς 
Αποοπάς πλήν τήν ούράν μου, 

ίδιον βλέπεις μετ’ ούρδς.

1Τ. Αίνιγμα·
Πρύθεσιν γραμματικής 
’Αν μετά έλληνικήί 
Νήσον προσφυώς ένωσής, 
Έχεις όνομα γνωστόν 
Ποιητοΰ κωμωδιών 
"Οστις φήμης τόσης 
Έτυχε τδ πάλαι 
"Ωστε καί. μεγάλοι 
Τφ ίδόθησαν τιμαί καί ίώντι 
Καί τφ έστήθη άνδριάς θανόντι.

18. Αίνιγμα.
Γράμμα είναι τό πρώτον μου 
τό δεύτερον έπίσης· 
Τό τρίτον άκρωτήριον 
δ, 5ν καρατομήσης, 

θέλεις ΙδεΓ τρεπόμενου 
είς άνθος τι ώραΐον. 
Τ’δλον. δέ σ’έόοήθηοε 
Νά μάθής τί σπουδαίου.

ΛΎΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
τον 4ου ΤΕΥΧΟΥΣ

10. Αίνιγμα ’Αήρ—Ήρα.
"Ελυσαν αυτό' δ κ. Άλ. Α. Μιχαηλίδης έκ Λα- 

ρίσσης, ό κ. Ν. Ζουρμας έκ Πειραιώς, ή δίς 'Ελένη 
Χαριλάου έκ Πατρών καί ή κυρία Α. Σταυρίδου έξ 
’Αβηνών.

41 · Γρίφος
Ή ήττα τών ιππέων επέφερε τδν δεκατισμόν τοΰ 

στρατεύματος.
"Ελυσαν αΰτόν δ κ. Άλ. Α. Μιχαηλίδης, ή δίς 

’Ελένη Χαριλάου έκ Πατρών, ή κ, Α, Σταυρίδου έξ 
'Αβηνών καί δ κ. Ν. Τραυλός έξ Αθηνών.

12. Έρώτηβις. = Αι& το5 φωτός.
"Ελυσαν αυτήν δ κ. Άλέξ. Α. Μιχαηλίδης έκ Λα- 

ρίσσης, δ κ. Ν. Ζουρμπάς έκ Πειραιώς, ή δίς 'Ελένη 
Χαριλάου έκ Πατρών καί ή κ. Α. Σταυρίδου έξ Ά-

<3· Φραβεολόγιον
Ή 'Ελλάς άγαπα τήν ομόνοιαν.

"Ελυσαν αυτό δ κ. Άλ. Α. Μιχαηλίδης έκ Λαρισ- 
σης, δ κ. Ν. Ζουρμπάς έκ Πειραιώς, ή δις 'Ελένη 
Χαριλάου έκ Πατρών καί ή κ. Α. Σταυρίδου έξ ’Α
θηνών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΪΣΕΩΣ,,

I. Γ. Ε. Λάρισσσα ν.Έχει καλώς, ώς γρά
ψετε. — Σ. Π. Κ. Π ό τ ι - Ρ ω σ σ ι α ς. Συν
δρομή σας έλήφβη. Σας εΰχαριστοΰμεν. Γράφομεν τα- 
χυδρομικώς. —Μ. Μ· Β. Μιτυλήνην. ’Επι
στολή σας έλήφβη καί σας άποστέλλομεν ταχυδρο- 
μικώς δύο τόμους καί γράφομεν. Άναμένομεν νεω- 
τέραν σας.— Γ. Μ. Ν ε α ν Ύ ό ρ κ η ν. Επιστο
λή σας έλήφβη. Ταχυδρομικώς άποστέλλομεν 2,τι γρά
φετε. Εύχαριστοϋμεν. — Κ. Σ. ΓΙ ά τ ρ α ς: Συν
δρομή σας έλήφβη. Άπόδειξις μετά λαχείου στέλ- 
λεται ταχυδρομικώς. —Ν. Κ. Μεσολογγίου 
•— Πρώτη δόσις δι’ άγοραν ομολογίας Κτηματικής 
Πίστεως Αΐχύπτου έλήφβη. Σας άποστέλλομεν συμ- 
βόλαιον καί αριβμόν ομολογίας.— Γ. Δ. C ο n ] ρ I β. 
Συνδρομή σας έλείφβη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Άπό- 
δειξις έστάλη ταχυδρομικώς.·— Ά. Μ. Λ ά ρ ι σ σ α ν 
Επιστολή καί πονημάτιον ελήφθησαν. Έχει καλώς. 
Σας άπεσττίλαμεν διηγήματα.— Θ ά μ η ρ ι ν ’Εν
ταύθα. Μόνον συνδρομητών μας έργα δημοσιεύομεν. 
'Επομένως δέον να έγγραφητε καί ύμεις συνδρομητής 
διά να δημοσιεύωνται καί ΰμέτερα. Γ.Γ. Minia Sama- 
noud. Συνδρομή σας έλήφβη. Εΰχαριστοΰμεν. Άπο- 
δειξινστέλλομεν ταχυδρομικώς.—Μ.Π. Gara Gid i- 
geni. Συνδρομή σας έλήφβη. Εύχαριστοϋντες και 
στέλλομεν τήν σχετικήν άπόδειξ'.ν. — Om do Γ
ΙΟ a η. ’Επιστολή σας ώς καί συνδρομαί έλήφβησαν. 
Σας εΰχαριστοΰμεν πολύ. Ταχυδρομικώς σάς έγρά- 
ψαμεν καί σας άπεστείλάμεν σχετικήν άπόδειξιν. 
—Γ. Κ. Omdurnia η Συνδρομή σας έλήφβη. Εΰ- 
χαριστοΰμεν πολύ, ταχυδρομικώς δέ λαμβάνετε σχε
τικήν άπόδειξιν.

4* Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων Άνΐοτη Κωνοταντΐνίδοϋ.....


